
                                                                                                                                                                                                                                                          
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/25๖1  วันที่          กุมภาพันธ์ 2๕61 

************************* 
 ตามท่ีกระผม  นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์  นายกเทศมนตรีต้าบลถ ้าใหญ ่ ไดแ้ถลงนโยบายในการบริหาร
ราชการ  เพ่ือการพัฒนาเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2555  ประกอบด้วยนโยบาย 7 ด้าน  ดังนี   

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะ  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั นพื นฐาน 
   1.2  พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  และแหล่งน ้าการเกษตร    
 1.3  การควบคุมอาคาร การต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย    
 1.4  ใช้แผนชุมชน  แผนประชาคมเป็นหลักในการพัฒนา 
 1.5  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรทั งภาครัฐและเอกชน   

1.6  ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน  เพื่อท้าหน้าที่
สนับสนุน  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  และอ่ืน ๆ ในลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ด้าเนินการจัดท้างบประมาณ  และปรับปรุงระบบภาษี  และแผนงานการบริหารทรัพย์สินของ
เทศบาล  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  รวมทั งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จ้าเป็น 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  การสร้างงาน  และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
กระจายรายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 

 2.3 จะส่งเสริมการค้า ภาคธุรกิจ การลงทุน รวมทั งแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่้า 
 2.4 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆให้เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง 
 2.5 ส่งเสริมสถาบันการเงิน การลงทุนต่อชุมชน และสหกรณ์ชุมชน 
 2.6 ส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลและตลาดนัดชุมชน 
 2.7 ส่งเสริมให้มีตลาดเย็นหรือตลาดโต้รุ่งของเทศบาล 
 2.8 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชน 
 2.9 จัดมหกรรมอาชีพ ช่างฝีมือในต้าบลปีละ 1 ครั ง 
 2.10 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นระบบครบวงจรด้าเนินการพัฒนาบุคลากร 
อาคารสถานที่ ครูพ่ีเลี ยง และสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ชุมชน 
3.2 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 3.3 จัดสร้างศูนย์การศึกษา กศน.ระดับต้าบลที่เป็นรูปธรรม มีอาคารสถานที่ของตนเอง 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีพัฒนาการและใช้โน๊ตบุ๊คและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ 
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 3.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการพัฒนาเยาวชนอาเซียน 
 3.6 สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 3.7 จัดให้โรงเรียนแต่ละแห่งน้านักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานในวันเด็กแห่งชาติและวันส้าคัญต่างๆ 

3.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟู / สืบทอดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.9 สนับสนุนให้ประชาชน นกัเรียน นักศึกษา ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตใจ 
3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัด และส้านักสงฆ์ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 3.11 สนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกๆสาขา 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนชรา เด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพที่
ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

 4.2 จัดสวสัดิการให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ตามวันเวลาที่ก้าหนด 
 4.3 จัดสวสัดิการให้ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาตามความรู้และความสามารถ 

4.4 ป้องกันและปราบปราม ดูแล บ้าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามต่างๆ อบายมุขในทุกรูปแบบ 
4.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมทุกชุมชน พร้อมอุปกรณ์ส้าหรับออกก้าลังกายพร้อม 

 ให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชนทุกปี 
4.6 สนับสนุนโครงการการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้  

 ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับประชาชน 
4.7 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุด ชรบ.อพปร.และชุดอาสาสมัครต้ารวจหมู่บ้าน พร้อมจัดฝึก 

  อพปร.ทบทวนเพื่อให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 
4.8 สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนทุกปี 
4.9 ส่งเสริมการให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย 

 ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.10 คนตั งครรภ์จะได้รับการดูแลภายใต้โครงการใส่ใจแม่สายใยลูก โดยจะประสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล 

5. นโยบายส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
5.1 จัดแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ตรวจโรคเบาหวาน-โรคความดันและอ่ืนๆอย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
5.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผลิตและแปรรูป
วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพที่ดีของชุมชน 
5.4 ด้าเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ ้า 
5.5 จัดระบบรถบริการฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส้าหรับให้บริการประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
เจ็บป่วยฉุกเฉินร้ายแรง อันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตไว้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
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5.6 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตรัฐบาลโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะอย่าง
รวดเร็วเพียงพอและทั่วถึง 
5.7 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
5.8 ด้าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย 
5.9 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านประกันสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
5.10 จัดให้ดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้พิการ รวมทั งแรงงาน
ต่างด้าว 

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 ให้ความรูด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การรักษาคุณภาพน ้า การจัดระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล การบ้าบัดน ้าเสียและมลพิษให้กับชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้ส้าหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้สร้าง
จิตส้านึกให้แก่เยาวชนชุมชน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกป่า คืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่า 
ลดภาวะโลกร้อนในโอกาสต่างๆ 
6.4 สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไฟฟ้าพลังน ้า และธนาคารต้นไม้ 
6.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน ้าตกทั ง 3 แห่งให้มีมาตรฐานและการบริการที่ดี ทั งเส้นทางคมนาและ
สถานที่เพ่ือรับรองการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและผู้มาเยือน 
6.6 ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินท้าประโยชน์มานาน ได้มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐบาลได้เร่ง
ผลักดัน 
6.7 ปรับปรุงระบบการระบายน ้าแต่ละชุมชนไม่ให้น ้าท่วมขัง 
6.8 สนับสนุนกิจกรรมชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 

7. นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 
7.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และปลูกจิตส้านึก โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน 
7.2 การบริหารข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงด้วยระบบเสียงไร้
สายหรือวิทยุชุมชน 
๗.๓ ด้าเนินพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการจัดเก็บรายได้ที่
เป็นธรรม 
๗.๔ กระจายอ้านาจการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วม  
๗.๕ สรรหาบุคลากรที่ความรู้ ความสามารถ มากประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามีส่วนร่วมใน
การด้าเนินงานของเทศบาลทุกต้าแหน่ง 
๗.๖ เสริมสร้างขวัญก้าลังใจ สวัสดิการ สวัสดิภาพคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง 
๗.๗ ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต้าบลถ ้าใหญ่ และองค์กรอ่ืนๆในการพัฒนาในทุกๆด้าน 
๗.๘ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ้าหมู่บ้าน หรือทุกชุมชน 
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๗.๙ สร้างและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
7.10 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลได้เรียนรู้มีจิตส้านึกในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณที่ดีของข้าราชการ   

 จากนโยบายการบริหารราชการเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ของกระผมตามที่ได้กล่าวมานี   กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่๑3) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 
ได้ก้าหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ้าทุกปี  บัดนี สิ นสุดปีงบประมาณ ๒๕60 จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ตั งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  ดังนี  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
   1. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ม.4 (ทางเข้าส้านักงานแห่งใหม่) งบประมาณ    1,050,000 บาท 

   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโรงสี - ถนนตกแยก ม.4 งบประมาณ  1,845,000  บาท 

   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 งบประมาณ    1,345,000  บาท 

   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 1 งบประมาณ  700,000 บาท 

   5. โครงการวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยควนอูก 2 หมู่ที่ 8 งบประมาณ    274,900 บาท 

   6. โครงการวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยครูตาด หมู่ที่ 4 งบประมาณ  190,000 บาท 

   7. โครงการวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาค สายบ้านนายแพบ - โรงแรมปาล์มรีสอร์ท หมู่ที่ 2   
       งบประมาณ    320,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน ้า ซอยวาสนา 3/3    2,166,000 บาท 

   9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ้าปาสามัคคี 3 หมู่ที่ 3 งบประมาณ    375,000 บาท 

  10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ ้าพระหอ - วังไทร (ช่วงหน้าหอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 
        ต้าบลถ ้าใหญ่ งบประมาณ    671,000 บาท 

  11. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภา งบประมาณ    497,390.93 บาท 
 

 

 

  /โครงการ.... 
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โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง ม.1 งบประมาณ 482,000 บาท 

    13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังแห้ง 2 หมู่ที่ 9  
          งบประมาณ 400,000 บาท 

   13. โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมพาดสายไฟดับทุกชุมชน 297,455 บาท 

   14. โครงการซ่อมแซม หลุม บ่อ ถนนในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ  
         ซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนโดยใช้รถแบ็คโฮ หลังจากเกิดภัยพิบัติ 17 สาย งบประมาณ 450,000 บาท ดังนี  
      (1) ถนนสายวังปริง - เลียบคลองเปิก 
      (2) ถนนสายบ้านตาว 

      (3) ถนนสายห้วยเล้าหมู 
      (4) ถนนสายห้วยบางเหล็ก หมู่ที่ 2 
      (5) ถนนสายห้วยบางเหล็ก 2 
      (6) ถนนสายควนประ 
      (7) ถนนสายจ าปาใน 
      (8) ถนนสายจ าปา - ช่องแอ่น 

      (9) ถนนสายช่องแอ่น - วังแห้ง 

      (10) ถนนสายจ าปาสันติ 
      (11) ถนนทางสายบ้านนายสมเกีรติ พรมชัยศรี 
      (12) ถนนสายเขาหัวช้าง 
      (13) ถนนสายห้วยกาหลา 
      (14) ถนนซอยคอกลิง 
      (15) ถนนสายน  าตกปลิว จ านวน 2 จุด 
      (16) ถนนสายน  ารอบ - คลองขลบ 
      (17) ถนนข้างบริษัทยุนิรับเบอร์  

โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช - นาเพชรคง ม. 1 (ตอน 2)  

งบประมาณ 1,397,000 บาท  (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย) 

    2. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ถนนสายหนองรังไก่ – บ้านเปิก หมู่ที่ 8  งบประมาณ 499,800 บาท  

        (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี) 

    3. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ 4  งบประมาณ 499,00 บาท  
        (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี) 

/โครงการ.... 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

    4. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ถนนสายสามแยกบ้านเปิก - นาเพชรคง หมู่ที่ 1  งบประมาณ 362,00 บาท  
        (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจ้าปา - วังใน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 470,00 บาท  
        (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังค้างคาว หมู่ที่ 4 งบประมาณ 493,700 บาท  
        (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 
        งบประมาณ 373,000 บาท  (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองเปิก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 404,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 งบประมาณ 437,800 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปราณี หมู่ที่ 2 งบประมาณ 444,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    11. โครงการบุกเบิกถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ 2 งบประมาณ 236,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    12. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 495,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    13. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ ้าพระหอ - ช่องชก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 495,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    14. โครงการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านไร่ควนใน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 494,000 บาท  
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี) 

    15. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ถนนสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 4 - บ้านนายวิรัช เหมธานนท์ 
          งบประมาณ 276,00 บาท  (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี) 

    16. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า  ถนนสายส้านักงานใหม่ - สามแยกสวนเรียน  หมู่ที่ 4  
          งบประมาณ 499,00 บาท (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี) 

    17. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้าถนนถ ้าใหญ่ - ถ ้าพระหอ หมู่ที่ 4 (ช่วงทางเข้าหมู่บ้านผู้ประสบภัย)  
          ต้าบลถ ้าใหญ่  งบประมาณ 499,00 บาท (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  
 
 

 
/โครงการ.... 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
    18. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ถนนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ (สามแยกหนองรังไก่)- สามแยกบ้านนางพร้อม   
          หมู่ทื่ 8 งบประมาณ 248,000 บาท  (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    19. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ถนนสายน ้าตกโยง ซอยน ้าตกโยง 1  หมู่ที่ 2 ต้าบลถ ้าใหญ่         
          งบประมาณ 93,000 บาท  (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    20. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ให้กับ บ้านผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 256,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  

    21. ขยายเขตประปาภูเขาวังปริง - วังซอง  หมู่ที่ 1 งบประมาณ 245,000 บาท   
          (อยู่ระหว่างการด้าเนินการเบิกตัดปี)  
 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

           โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลถ ้าใหญ่ งบประมาณ    250,000   บาท 

3. นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
        1. โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตต้าบล  งบประมาณ    8,453   บาท 

        2. โครงการอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในต้าบลถ ้าใหญ่  
            งบประมาณ  1,325,207 บาท 

        3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในต้าบลถ ้าใหญ่       
            งบประมาณ  4,051,200 บาท 

        4. โครงการก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าพุ       
            งบประมาณ  280,000 บาท 

        5. โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี   งบประมาณ  30,853 บาท 

        6. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน งบประมาณ  216,000 บาท 

        7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและศาสนา งบประมาณ  114,115 บาท 

        8. อุดหนุนงบประมาณให้งานประเพณีชักพระกับวัดและส้านักสงฆ์ต่าง ๆ ในต้าบลถ ้าใหญ่ ดังนี  
                วัดไตรวิทยาราม (ประเพณีชักพระ)               งบประมาณ  40,000 บาท 
                ส้านักสงฆ์ถ ้าพระหอ (ประเพณีชักพระ)               งบประมาณ  40,000 บาท 
                วัดนาตาแย้ม (ประเพณีชักพระ)               งบประมาณ  40,000 บาท 
                วัดถ ้าใหญ่ (ประเพณีชักพระ)                งบประมาณ  40,000 บาท 
                วัดจ้าปาวนาราม (ประเพณีชักพระ)               งบประมาณ  40,000 บาท 

          

/9. วันมาฆบูชา.... 
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        9. วันมาฆบูชา    จ้านวน  5,000  บาท 

        10. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอทุ่งสง/ประเพณีชักพระ    จ้านวน  25,000  บาท 

        11. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอทุ่งสง/เดือนสิบ  จ้านวน  15,000  บาท 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  และชุมชน 

โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
        1. โครงการจัดซื อ/จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้าหรับการป้องกันและบรรเทา 
            สาธารณภัย งบประมาณ  62,200 บาท 

        2. โครงการเบี ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
  - ผู้สูงอายุ   จ้านวน   9,901,700   บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  - ผู้พิการ   จ้านวน   2,678,800   บาท 
  - ผู้ป่วยเอดส์             จ้านวน     103,500   บาท 

        3. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย งบประมาณ  724,060 บาท 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ              งบประมาณ       125,600    บาท 
(ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) 

2. โครงการอุดหนุนสมทบทุนโครงการกองทุนประกันสุขภาพ    งบประมาณ      280,000    บาท 

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
        1. โครงการบริหารจัดการขยะตั งแต่ต้นทาง          งบประมาณ    18,420 บาท 

        2. โครงการจัดหาที่รองรับขยะ (ถังขยะ)              งบประมาณ  122,250 บาท 

        3. โครงการจ้างเหมาก้าจัดขยะในสถานที่เอกชนหรือราชการ          งบประมาณ   735,200 บาท 

7. นโยบายด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 

โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
        1. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล  งบประมาณ    5,925 บาท 

        2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, 
            ลูกจ้างประจ้า,พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ งบประมาณ   165,320 บาท 

        3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ระดับอ้าเภอ  งบประมาณ    15,000   บาท 

        4. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณ    279,000  บาท 
           

5. โครงการ...... 
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 5. โครงการปรับพื นที่ถมดินเพ่ือก่อสร้างส้านักงานเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (แห่งใหม่) 
             งบประมาณ    1,950,000  บาท 

          7. โครงการซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในส้านักงานเทศบาล   
             งบประมาณ  154,730  บาท 

          8. โครงการจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในส้านักงานเทศบาล  
              งบประมาณ 846,912 บาท 

          9. โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จ้านวน 391,785 บาท 

 

 

      นายอนุวัตร   นาคฤทธิ์ 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลถ  าใหญ่ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
     
 
 
 



  
 
 
 
 
  
 

 


