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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 2563 ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ในครั้งนี้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้  จะเป็นแนวทางหนึ่งในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) 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. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

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 800/2561  ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2561    ประกอบด้วย 

1) นายอนันต์  พรหมปาน  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
2) นายนิยม  สายน้ า  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
3) นายอนุรักษ์  ทองเกิด  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 2562 - กันยายน 2563  โดยส่วนที่ 2 เปน็การดึงข้อมูลมาจากแบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลในระบบ e - plan

ก. วิสัยทัศน์

เปน็ศูนย์กระจายผลผลิต  ส่ิงแวดล้อมที่ดี  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

   2. สร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการจัดการส่ิงแวดล้อมและด าเนนิการปอ้งกันมลภาวะ

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 9,782,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 11 2,305,000.00 11 2,305,000.00 12 4,905,000.00 14 19,355,000.00 14 10,205,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง

การปกครองและบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก  ธรรมาภบิาล

32 27,649,000.00 34 29,169,000.00 47 48,532,500.00 46 41,424,000.00 43 31,024,000.00

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 93 202,123,500.00 133 360,922,137.00 164 264,785,700.00 159 228,080,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวติ

52 19,477,664.00 58 25,056,264.00 60 24,906,264.00 61 25,106,264.00 61 25,106,264.00

รวม 201.00 257,215,864.00 248 278,224,264.00 309 458,917,901.00 345 373,922,964.00 335 316,147,264.00

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  ก้าหนดให้โครงการทีจ่ะด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  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 16 7,249,890.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 3 1,264,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล 13 2,433,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 370,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 25,661,104.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 42 21,105,504.00

รวม 112 58,083,998.00

      ผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  เมือ่

วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   

จ้านวน 90 โครงการ งบประมาณ 39,322,935.00 บาท และโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563  จ้านวน 18 โครงการ งบประมาณ 8,267,229 บาท และโครงการจากการจ่ายเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ จ้านวน 4

 โครงการ งบประมาณ 10,493,834  บาท รวมโครงการที่อนมุัติประมาณทั้งหมด ประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 

จ้านวน 112 โครงการ งบประมาณ 58,083,998 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        

จ. การจดัท างบประมาณ
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ไดร้ับจัดสรรงบประมำณ

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าจดัการศึกษา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

169,500 124,300 - 45,200

2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าจดัการเรียนการ

สอน (รายหัว)

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

425,000 345,100 - 79,900

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

200,000 212,087 +50,000 37,913

4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ

บุคลากรใน ศพด.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000

5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

ศพด. และโรงเรียนสังกดั สพฐ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

1,820,390 1,502,239.36 - 100,000 218,150.64

รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยและทีจ่า่ยขาดเงินสะสม ทุนส้ารองสะสม ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  มีดังนี้

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศพด.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

1,225,000 924,360 - 300,640

7 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สพฐ.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

2,800,000 2,627,380 - 172,620

8 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000

9 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการจดัหาครูและบุคลากร

สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

240,000 196,500 - -

10 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการจดักจิกรรมแสดงผลงานทาง

วิชาการ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

20,000 - - 20,000
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

11 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการประชุมผู้ปกครอง เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000

12 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการจดักจิกรรมวันส้าคัญของชาติ 

ศาสนาพระมหากษัตริยแ์ละประเพณี

ท้องถิน่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

70,000 - -70,000 -

13 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการพัฒนาการจดัท้าแผนการสอน เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

30,000 - -30,000 -

14 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนนอกสถานที่ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000

15 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการแขง่ขนักฬีาเด็ก เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

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

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

16 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการปรับปรุงอาคาร  โรงอาหาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านน้า้พุ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

- - 258,000 เบิกตัดปีไว้

17 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจดัหาที่รองรับขยะในพื้นที่

ต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

100,000 1,500 - 98,500

18 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจา้งก้าจดัขยะในสถานที่เอกชน

หรือราชการ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

800,000 613,600 - 186,400

19 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการบริหารจดัการขยะต้ังแต่ต้นทาง เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 - - 40,000

20 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ

โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวถ้้าใหญ่

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

30,000 - - 30,000 -

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

21 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ

โครงการสนับสนุนศูนยบ์ริการและ

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ้า

ต้าบล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

10,000 - - 10,000

22 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

200,000 200,000 - -

23 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ

สนับสนุนการด้าเนินงานให้กบักลุ่ม

อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

80,000 - - 80,000 -

24 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ

โครงการสนับสนุนองค์กรสตรีต้าบลถ้้า

ใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - 50,000 -

25 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครการประชุมประชาคมเพื่อจดัท้า

แผนพัฒนาเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

20,000 11,925 - 8,075
ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง และบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

26 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

25,000 - - 25,000 -

27 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการจดักจิกรรมวันเทศบาล เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

15,000 - - 15,000 -

28 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ของผู้บริหาร,,สมาชิกสภาเทศบาล, 

พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งประจ้า,

พนักงานจา้ง,ผู้น้าชุมชนและกลุ่มองค์กร

ต่างๆ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

200,000 5,848 -175,000 19,152

29 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เกีย่วกบั

เทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

110,000 105,000 -5,000 -
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

30 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

1,300,000 - - 1,300,000

31 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็

ภาษีรายได้

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

35,000 34,896 - 104

32 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการจดัท้าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

300,000 299,534 - 466

33 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการสนับสนุนทบทวนปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 - -40,000 -

34 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ในชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

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

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

35 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

สนับสนุนการจดังานรัฐพิธีอ้าเภอทุ่งสง เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

7,000 7,000 - -

36 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

20,000 - -20,000 -

37 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจดัการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร

ส้านักงานเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

- +358500 358,500

38 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ห้วยชัน หมู่ที่ 4

เงินสะสม 472,600 472,000 - 600

39 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

จ้าปาสามัคคี 2  หมู่ที่ 3

เงินสะสม 484,000 484,000 - -

40 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

จ้าปาสามัคคี 3 - ซอยจ้าปาสามัคคี 5  

หมู่ที่ 3

เงินสะสม 991,000 693,000 - 298,000
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

41 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยทองค้าขาว หมูที่ 7

เงินสะสม 271,000 271,000 - -

42 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายวังแห้ง 2  หมู่ที่ 9

เงินสะสม 891,000 694,980 - 196,020

43 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายห้วยบางเหล็กหมู่ที่ 2

เงินสะสม 312,700 312,500 - 200

44 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านลุงพร้อมหมู่ที่ 8

เงินสะสม 647,000 601,000 - 46,000

45 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่

 5

เงินสะสม 193,900 193,900 - -

46 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายห้วยเล้าหมู หมู่ที่ 2

เงินสะสม 300,000 290,000 - 10,000

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

47 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบ้านนายศรีนาม หมู่ที่ 8

เงินสะสม 348,000 0.00 - 348,000 อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

48 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างลานกฬีาด้วยพารา

แอสฟัลท์คอนกรีตบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4

เงินสะสม 357,800 350,000 - 7,800

49 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหน้าค่าย 1หมู่ที่ 7

เงินสะสม 932,000 0.00 - 932,000 อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

50 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายควนยาง หมู่ที่ 5

เงินสะสม 495,900 0.00 - 495,900 อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

51 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้าเภอทุ่งสงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้าเภอร่อนพิบูลย์

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

1,000,000 993,647.11 - 6,352.89

52 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายถงัประปา  หมู่ที่ 10

เงินสะสม 228,900 228,900 - -
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

53 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการการขยายเขตจ้าหน่ายน้า้ซอย

นางพร้อม หมู่ที่ 8

เงินสะสม 359,600.00 334,375 - 25,225

54 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการการขยายเขตจ้าหน่ายน้า้ซอย

บ้านนางถอ้งหมู่ที่ 8

เงินสะสม 370,737.00 345,075 - 25,662

55 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการการขยายเขตจ้าหน่ายน้า้ถนน

สายไสใหญ่เหนือ - ถนนสายน้า้ตกโยง 

หมู่ที่ 7

เงินสะสม 194,092.00 179,178.89 - 14,913.11

56 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการการวางท่อลอดเหล่ียมถนนสาย

วังปริง หมู่ที่ 1

เงินสะสม 418,000.00 0.00 - 418,000.00 อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

57 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สวาท - เขต

เทศบาลต้าบลชะมาย หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน

เฉพาะกจิ

8,678,000.00 5,858,000.00 - 2,820,000.00

58 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปา

ปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 

4 บ้านสวนทุเรียน

เงินอุดหนุน

เฉพาะกจิ

1,175,230.00 555,555 - 619,675.00
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

59 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

616,700 - - - อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

60 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายถ้้าพระหอ -  ช่องชก หมู่ที่ 6

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

993,000 - - - อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

61 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์ หมู่ที่ 10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

1,321,000 882,000 - 439,000

62 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายวังไทร หมู่ที่ 6

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

908,000 - - - อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

63 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

736,000 - - - อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

64 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา

ขนาดใหญ่ถนนสายน้า้ตกโยง หมู่ที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

425,315 1,060 ต้ังจา่ยเป็นรายการ

ใหม/่อยูร่ะหว่าง

ด้าเนินการ

65 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติส้านักงาน

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

+180,830 ต้ังจา่ยเป็นรายการ

ใหม/่เบิกตัดปีไว้ 

180,830 บาท

66 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

จา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  ในการดูแล

ระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลต้าบลถ้้า

ใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

120,000.00 120,000 - -

67 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพื่อ

จดัเกบ็ขอ้มูลด้านสาธารณูปโภค

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

120,000.00 120,000 - -

68 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแล

ไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - 10 พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

120,000.00 120,000 - -
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

69 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซม หลุมบ่อถนนในเขต

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

500,000.00 190,200 - -

70 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

500,000.00 310,078 - -

71 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนต้าบล

ถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

100,000 - -100,000 -

72 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย/อุดหนุน

เฉพาะกจิ

624,200 594,200 - 30,000

73 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอาหารปลอดภัย งบเงินอุดหนุน

เฉพาะกจิ

46,604 46,604 - -

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสสังคมและคุณภำพชีวิต



25

ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

74 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 - -30,000 -

75 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการรดน้า้ด้าหัวผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

100,000 - -100,000 -

76 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการแขง่ขนักฬีา

ประจ้าต้าบลและการแขง่ขนักฬีาต่าง ๆ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

500,000 - -488,815 11,185

77 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์กฬีาให้ชุมชน

ในเขตเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

15,000 - -15,000 -

78 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมทักษะกฬีาขัน้พื้นฐาน

ทุกประเภท

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000



26

ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

79 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนส่งนักกฬีาเขา้ร่วม

การแขง่ขนักฬีาในระดับต่าง ๆ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - -40,000 10,000

80 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมงานประเพณีศาสนา

และวัฒนธรรม

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

150,000 - - 150,000

81 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการปฎิบัติธรรม เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

30,000 - -30,000 -

82 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการธรรมะเล็กจงูเด็กเขา้วัด เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

5,000 - - 5,000

83 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อป

พร.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 - - 40,000
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

84 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

610,700 212,435.50 - 398,264.50

85 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

20,000 - - 20,000

86 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

30,000 10,450 - 19,550

87 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ์แจง้

เตือนเกีย่วกบัสาธารณภัย

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

5,000 - - 5,000

88 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด ตามจ้านวนเป้าหมายที่ศูนย์

ปฏิบัติการปราบปรายาเสพติดอ้าเภอ 

(ศป.ปส.อ.) ก้าหนด

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

65,000 - - 65,000
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

89 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

13,200,000 11,603,700 - 1,596,300 โอนลดเหลือจา่ย

ตอนปลายปี ไป

ด้าเนินการด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

90 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการเบี้ยยงัชีพคนพิการ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

3,360,000 3,067,200 - 292,800

91 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

120,000 100,000 - 20,000

92 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสมทบกองทุนประกนัสุขภาพ

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

280,000 - -231000 49,000

93 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนงานประเพณีเดือนสิบ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

15,000 15,000 - -
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ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

94 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการจดังานเทศกาล

ประเพณีชักพระอ้าเภอทุ่งสง

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

65,000 65,000 - -

95 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึน้

ธาตุ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

4,000 4,000 - -

96 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนวัดไตรวิทยารามในการ

จดังานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 40,000 - -

97 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนวัดจ้าปาวนารามในการ

จดังานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 40,000 - -

98 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนวัดถ้้าใหญ่ในการจดั

งานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 40,000 - -



30

ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

99 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอ 

ในการจดังานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 40,000 - -

100 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนวัดนาตาแยม้ในการจดั

งานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

40,000 40,000 - -

101 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

อุดหนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่อ้าเภอทุ่งสง

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

30,000 30,000 - -

102 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

75,000 75,000 - -

103 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการส้ารวจขอ้มูลจ้านวนสัตว์เล้ียง

และขึน้ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

15,000 - - 15,000



31

ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

104 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจา้งเหมาบริการงานแพทย์

ฉกุเฉนิ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

240,000 176,001 - 27,999

105 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจา้งเหมาบริการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

240,000 240,000 - -

106 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

คนชรา  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ

ผู้ป่วยเอดส์

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

100,000 - -100,000 -

107 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรม

ของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - -50,000 -

108 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนศูนยก์ฬีาและสุขภาพ

ยอ่ย หมู่ที่ 1 - 10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

120,000 - -110,000 10,000



32

ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ โครงกำร
แหล่งที่มำ

งบประมำณ
งบที่อนุมัติ เบิกจ่ำย โอนเพ่ิม/โอนลด

งบประมำณ

คงเหลือ
หมำยเหตุ

109 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า

และหมอกควันในพื้นที่ของเทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000

110 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

20,000 - - 20,000

111 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน

ผู้ปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธาร

รณภัยและพนักงานเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

50,000 - - 50,000

112 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

จ้านวน     28 ชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจา่ย

560,000 200,000 - 360,000
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ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร
กำรก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนำมในสัญญำ
จ ำนวนโครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา
7 5,931,966.00 7 5,931,966.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม
2 615,600.00 2 615,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

6 464,023.00 6 464,023.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ
1 200,000.00 1 200,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน
32 19,219,174.14 23 14,522,989.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ 19 16,418,056.00 19 16,418,056.00

รวม 67 42,848,819.14 58 38,152,634.00

อีก 9  โครงการ ก้าลังด้าเนนิการ รอการเบกิจ่าย ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบา้นนายศรีนาม หมูท่ี่ 8   งบประมาณ 348,000     บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนา้ค่าย 1  หมูท่ี่ 7  งบประมาณ 848,120     บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาง หมูท่ี่ 5  งบประมาณ 495,000     บาท

4. โครงการวางท่อเหล่ียมสายวังปริง หมูท่ี่ 1  งบประมาณ 418,000     บาท

ฉ. กำรใชจ้่ำยงบประมำณ

    เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนนิโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 

และเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 68 

โครงการ จ้านวนเงิน 42,848,819.14  บาท มีการเบกิจ่ายงบประมาณจ้านวน 58 โครงการ จ้านวนเงิน 38,152,634  

บาท  สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

หมายเหตุ :    โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลงนามสัญญา 32  โครงการ เบกิจ่าย 23  โครงการ
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนา้ค่าย หมูท่ี่ 7  งบประมาณ 435,000     บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้้าพระหอ - ช่องชก หมูท่ี่ 6  

งบประมาณ 645,000     บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมูท่ี่ 6  งบประมาณ 604,000     บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมูท่ี่ 1  งบประมาณ 496,000     บาท

9. โครงการปรับปรุงประปาภเูขาขนาดใหญ่ สายน้า้ตกโยง หมูท่ี่ 2  งบประมาณ 424,255     บาท
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา (ค่า

จัดการศึกษา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

169,500 47,460.00 ศพด.บ้านน้้าพุ 16/4/2563 124,300

51,980.00 ศพด.วดัไตรวทิยาราม 16/4/2563

24,860.00 ศพด.บ้านนาตาแย้ม 16/4/2563

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว)

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

425,000 134,300.00 ศพด.บ้านน้้าพุ 04/111/2562 345,100

130,900.00 ศพด.วดัไตรวทิยาราม 04/111/2562

79,900.00 ศพด.บ้านนาตาแย้ม 04/111/2562

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

200,000 8,775.00 กล่ินสี พร้ินต้ิง 14/1/2563 212,087

รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนนุฉพาะกิจ ประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

70,000.00 ลิมาร์ 14/1/2563

13,000.00 นายสมนึก โททอง 17/1/2563

37,000.00 นายสมนึก โททอง 17/1/2563

3,312.00 นางปิน่อนงค์ จิตถาวรภิ

สิทธิ์

17/1/2563

80,000.00 B 00020/63 ยืมเงิน

ค่าอาหารเล้ียงเด็ก

10/1/2563

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) ศพด. และโรงเรียนสังกัด

 สพฐ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,820,390 740,836.00 หจก.ทุง่สง แดรี พลัส 915 17/3/2563 1,502,239.36

761,403.36 หจก.ทุง่สง แดรี พลัส 915 15/5/2563

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา(อาหาร

กลางวนั) ศพด.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,225,000 63,000 ศพด.วดัไตรวทิยาราม 8/11/2562 924,360

42,000 ศพด.นาตาแย้ม 8/11/2562

69,000 ศพด.บ้านน้้าพุ 11/11/2562

121,360 ศพด.วดัไตรวทิยาราม 17/1/2563
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

82,000 ศพด.นาตาแย้ม 17/1/2563

129,560 ศพด.บ้านน้้าพุ 17/1/2563

88,800 ศพด.วดัไตรวทิยาราม 24/4/2563

60,000 ศพด.นาตาแย้ม 24/4/2563

94,800 ศพด.บ้านน้้าพุ 24/4/2563

68,900 ศพด.วดัไตรวทิยาราม 27/8/2563

43,460 ศพด.นาตาแย้ม 27/8/2563

61,480 ศพด.บ้านน้้าพุ 8/9/2563

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา(อาหาร

กลางวนั) สพฐ.

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

2,800,000 150,920 ร.ร.บ้านนาตาแย้ม 8/11/2562 2,627,380

147,980 ร.ร.บ้านน้้าพุ 11/11/2562

37,240 ร.ร.วดัถ้้าใหญ่ 8/11/2562

188,160 ร.ร.มหาราช 3 14/11/2562

119,560 ร.ร.บ้านจ้าปา 28/11/2562

161,200 ร.ร.บ้านนาตาแย้ม 28/1/2563
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

162,240 ร.ร.บ้านน้้าพุ 27/1/2563

40,560 ร.ร.วดัถ้้าใหญ่ 28/1/2563

190,320 ร.ร.มหาราช 3 29/1/2563

135,200 ร.ร.บ้านจ้าปา 3/2/2563

155,000 ร.ร.บ้านนาตาแย้ม 7/5/2563

156,000 ร.ร.บ้านน้้าพุ 9/4/2563

39,000 ร.ร.วดัถ้้าใหญ่ 9/4/2563

183,000 ร.ร.มหาราช 3 16/4/2563

130,000 ร.ร.บ้านจ้าปา 17/4/2563

159,000 ร.ร.บ้านนาตาแย้ม 7/5/2563

152,000 ร.ร.บ้านน้้าพุ 9/4/2563

193,000 ร.ร.มหาราช 3 16/4/2563

127,000 ร.ร.บ้านจ้าปา 17/4/2563
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา

โครงการจัดหาครูและบุคลากร

สนับสนุนการศึกษาทีข่าดแคลน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

240,000 44,100 นางสาวสุจิตตรา อ้าลอย 5/2/2563 196,500

44,400 นางกาญจนา เกิดบัวทอง 3/2/2563

54,000 นางสาวสุจิตตรา อ้าลอย 7/5/2563

54,000 นางกาญจนา เกิดบัวทอง 7/5/2563

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดหาทีร่องรับขยะใน

พืน้ทีต้่าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

100,000 1,500 หจก.ลาภทักษิน อินเตอร์

แพค

21/5/2563 1,500

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างก้าจัดขยะใน

สถานทีเ่อกชนหรือราชการ

800,000.00 48,000.00 นางอุไรวรรณ สมบูรณ์ 28/10/2562 613,600

52,000.00 นางอุไรวรรณ สมบูรณ์ 31/10/2562

52,000.00 นางอุไรวรรณ สมบูรณ์ 29/11/2562

48,000.00 นางอุไรวรรณ สมบูรณ์ 3/1/2563

413,600.00 นางอุไรวรรณ สมบูรณ์ 29/9/2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครการประชุมประชาคมเพือ่

จัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

20,000 6,000.00 นายชาญ มณีฉาย 25/2/2563 11,925

675.00 ร้าน 108 โฆษณา 25/2/2563

5,250.00 สัญญา B 00046/63เบิก

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

27/2/2562

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการฝึกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของผู้บริหาร,,

สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน

เทศบาล,ลูกจ้างประจ้า,

พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชนและ

กลุ่มองค์กรต่างๆ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

200,000 5,848.00 สัญญา B 00034/63 28/1/2563 5,848.00

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมือง การบริหาร

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับเทศบาล

110,000.00 105,000.00 หจก.ณัฐการ การพิมพ์ 16/12/2562 105,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ

จัดเก็บภาษีรายได้

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

35,000 20,736.00 กล่ินสี พร้ินต้ิง 10/10/2562 34,896

14,160.00 กล่ินสี พร้ินต้ิง 21/1/2563

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการจัดท้าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

300,000 30,000.00 นายเอกชัย หนูสาย 1/10/2562 299,534

30,000.00 นายเอกชาติ บ้ารุง 1/10/2563

29,677.00 นายเอกชัย หนูสาย 6/1/2563

29,677.00 นายเอกชาติ บ้ารุง 6/1/2563

30,000.00 นายเอกชัย หนูสาย 5/2/2563

30,000.00 นายเอกชาติ บ้ารุง 5/2/2563

30,000.00 นายเอกชัย หนูสาย 30/3/2563

30,000.00 นายเอกชาติ บ้ารุง 30/3/2563

30,000.00 นายเอกชัย หนูสาย 4/8/2563
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่
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งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

30,000.00 นายเอกชาติ บ้ารุง 4/8/2563

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง และ

บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

อ้าเภอทุง่สง

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

7,000 7,000 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอ

ทุง่สง

21/10/2562 7,000

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการสมทบกองทุน

สวสัดิการชุมชนต้าบล  ถ้้าใหญ่

200,000.00 200,000.00 กองทุนสวสัดิการชุมชน 22/7/2563 200,000.00

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายห้วยชัน หมู่ที ่4

เงินสะสม 472,600 472,600 CNTR-0301/63 นายศรา

วฒิุ บรรเจิดกาญจน์

09/08/2562 472,000

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายจ้าปาสามัคคี 2  หมู่ที่

 3

เงินสะสม 484,000 484,000.00 CNTR-0301/63 นายศรา

วฒิุ บรรเจิดกาญจน์

30/6/2563 484,000

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยจ้าปาสามัคคี 3 - 

ซอยจ้าปาสามัคคี 5  หมู่ที ่3

เงินสะสม 991,000 693,000 CNTR-0241/63 หจก.ยิ่ง

วงศ์ววิฒัน์การโยธา

14/5/2563 693,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยทองค้าขาว หมู

ที ่7

เงินสะสม 271,000 271,000 CNTR-0236/63 หจก. ส.

สองชาย เอ็นจิเนีย

14/5/2563 271,000

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายวงัแห้ง 2  หมู่ที่

 9

เงินสะสม 891,000 694,980.00 CNTR-0260/63 หจก. ส.

สมวงศ์การพาณิชย์

14/5/2563 694,980

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายห้วยบางเหล็ก

หมู่ที ่2

เงินสะสม 312,700 312,500.00 CNTR-0230/63 หจก. ส.

สองชาย เอ็นจิเนีย

15/4/2563 312,500

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้านลุงพร้อม

หมู่ที ่8

เงินสะสม 647,000 601,000.00 CNTR-0269/63 บริษัท 

ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ้ากัด

28/5/2563 601,000

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

ควนยาง หมู่ที ่5

เงินสะสม 193,900 193,900.00 CNTR-0270/63 หจก. 

ส.สสมวงศ์การพาณิชย์

2/6/2563 193,900.00

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายห้วยเล้าหมู หมู่ที่

 2

เงินสะสม 300,000 290,000.00 CNTR-0343/63 นายทวปี

 พรหมปาน

16/9/2563 290,000
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่
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ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยบ้านนายศรีนาม

 หมู่ที ่8

เงินสะสม 348,000 348,000.00 CNTR-0301/63 นาย

อนันต์ ทองจ้ารัส

30/6/2563 -

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างลานกีฬาด้วย

พาราแอสฟัลท์คอนกรีตบ้าน

ห้วยชัน หมู่ที ่4

เงินสะสม 357,800 350,000.00 CNTR-0307/63 นาย

ประพันธ ์บุญจันทร์

16/9/2563 350,000

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยหน้าค่าย 1 หมู่

ที ่7

เงินสะสม 932,000 848,120.00 CNTR-0350/63 หจก. 

พิเชษบฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง

16/9/2563 -

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายควนยาง หมู่ที ่5

เงินสะสม 495,900 495,000.00 CNTR-0029/64  นาย

ศราวธุ บรรเจิดกาญจน์

20/10/2562 -

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ้าเภอทุง่สงและ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอ

ร่อนพิบูลย์

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,000,000 993,647.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้าเภอทุง่สง

29/9/2563 993,647.11

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายถังประปา  หมู่ที่

 10

เงินสะสม 228,900 228,900.00 CNTR-0291/63 หจก. ส.

สองชาย เอ็นจิเนีย

19/6/2563 228,900
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32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการการขยายเขต

จ้าหน่ายน้้าซอยนางพร้อม หมู่

ที ่8

เงินสะสม 359,600.00 334,375.00 CNTR-0171/63 หจก. ฐิติ

พันธก์ารโยธา

15/4/2563 334,375

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการการขยายเขต

จ้าหน่ายน้้าซอยบ้านนางถ้อง

หมู่ที ่8

เงินสะสม 370,737.00 345,075.00 CNTR-0184/63 หจก. ฐิติ

พันธก์ารโยธา

16/3/2563 345,075

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการการขยายเขต

จ้าหน่ายน้้าถนนสายไสใหญ่

เหนือ - ถนนสายน้้าตกโยง หมู่

ที ่7

เงินสะสม 194,092.00 179,178.89 CNTR-0171/63 -1หจก.

เอ็นเคพี อินเตอร์กรุ๊ป

18/5/2563 179,178.89

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการการวางท่อลอด

เหล่ียมถนนสายวงัปริง หมู่ที ่1

เงินสะสม 418,000.00 418,000.00 CNTR-0028/64  นาย

อนันต์ ทองจ้ารัส

20/10/2563 -

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

ผู้ใหญ่สวาท - เขตเทศบาล

ต้าบลชะมาย หมู่ที ่10

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

8,678,000.00 5,858,000.00 CNTR-0286/63 หจก.ยิ่ง

วงศ์ววิฒัน์การโยธา

30/6/2563 5,858,000.00

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการการปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบปาปาหมู่บ้าน แบบผิว

ดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้าน

สวนทุเรียน

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1,175,230.00 555,555.00 CNTR-0352/63 หจก.

เทพหัสดินก่อสร้าง

16/9/2563 555,555
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38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที ่7

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

616,700 435,000.00 CNTR-0035/64 หจก. 

สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 

      99

3/11/2563 -

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ -  

ช่องชก หมู่ที ่6

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

993,000 645,800.00 CNTR-0034/64 บริษัทศรี

รุ่งเรืองการโยธา

3/11/2563 -

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่

นิพนธ ์หมู่ที ่10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

1,321,000 882,000.00 CNTR-0388/63 หจก. 

สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 

      99

21/9/2563 882,000.00

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายวงัไทร หมู่ที ่6

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

908,000 604,000.00 CNTR-0038/64 บริษัทศรี

รุ่งเรืองการโยธา

1/12/2563 -

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายวงัปริง หมู่ที ่1

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

736,000 496,000.00 CNTR-0030/64 หจก.

น้อมอุบลก่อสร้าง

3/11/2563 -
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ศำสตร์
โครงกำร
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43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาภูเขาขนาดใหญ่ถนน

สายน้้าตกโยง หมู่ที ่2

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

425,315 424,255.00 CNTR-0310/63 หจก. ฐิติ

พันธก์ารโยธา

16/9/2563 -

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานในการดูแลระบบ

ประปาหมู่บ้านเทศบาลต้าบล

ถ้้าใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 113,744.20 CNTR-0017/63-9 นายสุ

ทิน แก้ววเิชียร

8/10/2563 120,000

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานเพือ่จัดเก็บข้อมูล

ด้านสาธารณูปโภคประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 118,999.27 CNTR-0018/63-3 นายก

ฤษฏา กาลคลอด

8/10/2563 120,000

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการจ้างเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ

 และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่

ที ่1 - 10 พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000.00 108,666.67 CNTR-0041/63-1 นาย

ธรีพงศ์ สามไหม

12/12/2563 120,000
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่
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47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการซ่อมแซม หลุมบ่อถนน

ในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

500,000.00 33,000.00 CNTR-0055/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

27/11/2563 211,800.00

61,200.00 CNTR-0122/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

21/1/2563

9,600.00 CNTR-0163/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

26/2/2563

34,800.00 CNTR-0174/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

13/3/2563

21,600.00 CNTR-0186/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

14/4/2563

6,000.00 CNTR-0247/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

13/5/2563

21,600.00 CNTR-0315/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

30/7/2563

24,000.00 CNTR-0365/63 บริษัท

เพิม่ผลศิลา จ้ากัด

10/9/2563



49

ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่

1-10

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

500,000.00 46,000.00 CNTR-0052/63 ร้านวอ

เตอร์เซ็นเตอร์การ์เด็น

27/11/2562 212,078.00

78,680.00 CNTR-0252/63 นายณัช

ศมนต์ คงแก้ว

13/5/2563

87,398.00 CNTR-0264/63    หจก. 

เอ็นเคพี อินเตอร์กรุ๊ป

9/6/2563

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนจากสา

ธารณภัย

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

610,700 32,874.00 นายเกียรติศักด์ิ ยอดระบ้า 19/8/2563 45,686.00

12,812.00 นายเกียรติศักด์ิ ยอดระบ้า 28/9/2563

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 450.00 CNTR-0119/63 9/1/2563 10,450.00

3,500.00 CNTR-0120/63 17/04/2562

6,500.00 CNTR-0121/63 28/12/2562

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

13,200,000 11,603,700.00 ผู้สูงอายุ 01/10/2562- 

30/09/2563

11,603,700.00

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเบีย้ยังชีพคนพิการ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

3,360,000 3,067,200 คนพิการ 01/10/2562- 

30/09/2563

3,067,200

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

120,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส์ 01/10/2562- 

30/09/2563

100,000

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนงานประเพณี

เดือนสิบ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

15,000 15,000 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอ

ทุง่สง

9/9/2563 15,000

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการจัดงาน

เทศกาลประเพณีชักพระ

อ้าเภอทุง่สง

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

65,000 65,000 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอ

ทุง่สง

25/9/2563 65,000

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการงานประเพณีมาฆบูชา

แห่ผ้าขึ้นธาตุ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

4,000 4,000 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอ

ทุง่สง

5/2/2563 4,000
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดัไตรวทิยา

รามในการจัดงานประเพณีชัก

พระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 40,000 วดัไตรวทิยาราม 30/9/2563 40,000

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดัจ้าปาวนา

รามในการจัดงานประเพณีชัก

พระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 40,000 วดัจ้าปาวนาราม 29/9/2563 40,000

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดัถ้้าใหญ่ใน

การจัดงานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 40,000 วดัถ้้าใหญ่ 28/9/2563 40,000

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนส้านักสงฆ์ถ้้า

พระหอ ในการจัดงาน

ประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 40,000 ส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอ 2/10/2563 40,000

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนวดันาตาแย้ม

ในการจัดงานประเพณีชักพระ

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

40,000 40,000 วดันาตาแย้ม 29/9/2563 40,000

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ้าเภอทุง่สง

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

30,000 30,000 อบต.นาหลวงเสน 2/7/2563 30,000
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

75,000 75,000 CNTR-0268/63           

 บริษัทดาราภัณฑ์ภาคใต้ 

จ้ากัด

21/5/2563 75,000

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการงาน

แพทย์ฉุกเฉิน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

240,000 210,801.00 นายจตุรงค์ มณีฉาย 8/10/2563 210,801.00

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการจ้างเหมาบริการเพิม่

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

240,000 119,031.00 นางสาวสุตติกานต์ ดิษฐ์

อ้าไพ

1/4/2563 197,019.00

77,988.00 นางอุไรวรรณ จันทร์อุดุม 2/7/2563

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข จ้านวน     28 

ชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่าย

560,000 20,000.00 ชุมชนบ้านน้้าพุ 15/9/2563 200,000.00

20,000.00 ชุมชนบ้านน้้าพุ 15/9/2563

20,000.00 ชุมชนบ้านหน้าค่าย 21/9/2563

20,000.00 ชุมชนไร่ควน 22/9/2563

20,000.00 ชุมชนควนเกียบ 21/9/2563

20,000.00 ชุมชนควนฮูก 21/9/2563

20,000.00 ชุมชนบ้านวงัไทร 21/9/2563
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ยุทธ

ศำสตร์
โครงกำร

แหล่งที่

มำงบ

ประมำณ

งบอนุมัติ วงเงนิตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันทีเ่ซ็นสัญญำ เบิกจ่ำย

20,000.00 ชุมชนบ้านวงัแห้ง 22/9/2563

20,000.00 ชุมชนบ้านสวนใหญ่คลอง

เปิก

24/9/2563

20,000.00 ชุมชนบ้านน้้ารอบ 24/9/2563

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

โครงการเฝ้าระวงัป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ (COVID 19)

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

594,200.00 15,030.00 CNTR-0192/63 ฮอลล่ีวู๊ด 18/3/2563 594,200.00

4,770.00 CNTR-0193/63 ศรีทอง

เภสัช

18/3/2563

110,000.00 CNTR-0194/63 หจก.ณัฐ

การ การพิมพ์

24/3/2563

3,180.00 CNTR-0195/63 ศรีทอง

เภสัช

24/3/2563

60,500.00 CNTR-0249/63 สุมาลี

เภสัช

30/4/2563

360,000.00 CNTR-0250/63 พิชญา

ภัณฑ์

30/4/2563

40,720.00 CNTR-0249/63 สุมาลี

เภสัช

30/4/2563
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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 16 7,249,890.00 7 5,931,966.00 7 5,931,966.00 7 5,931,966.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
12 4,905,000.00 3 1,264,000.00 2 615,600.00 2 615,600.00 2 615,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครอง และบริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล
47 48,532,500.00 13 2,433,500.00 6 464,023.00 6 464,023.00 6 464,023.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
21 9,870,000.00 5 370,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
133 360,922,137.00 33 25,661,104.00 32 19,219,174.14 23 14,522,989.00 23 14,522,989.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวติ
60 24,906,264.00 42 21,105,504.00 19 16,418,056.00 19 16,418,056.00 19 16,418,056.00

รวม 309 458,917,901.00 112 58,083,998.00 67 42,848,819.14 58 38,152,634.00 58 38,152,634.00

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563
เทศบำลต ำบลถ้ ำใหญ่

เบิกจ่ำย 100%
ยุทธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร

ทัง้หมด
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ
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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

7 19.44 1 2.78 - - - - - - 36 11.65

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม

2 16.67 - - - - - - - - 12 3.88

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครองและบริหาร

จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

6 12.77 - - - - - - - - 47 35.34

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ

1 4.76 - - - - - - - - 21 6.80

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

23 17.29 10 7.52 101 75.94 - - - - 133 43.04

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวติ

19 31.67 - - - - - - - - 60 19.42

รวม 58 18.7702265 11 3.56 240 77.67 - - - - 309

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563
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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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1. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)
งบประมาณ 124,300  บาท

2. โครงการสนบัสนนุค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) งบประมาณ 345,100  บาท

3. โครงการวันเด็กแหง่ชาติ  งบประมาณ 212,087  บาท

4.โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม) ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ
งบประมาณ 1,502,239.36  บาท
5. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด.

งบประมาณ 924,360  บาท

6. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) สพฐ.

งบประมาณ 2,627,380  บาท

7. โครงการจัดหาครูและบคุลากรสนบัสนนุการศึกษาที่ขาดแคลน งบประมาณ 196,500  บาท

8. โครงการจัดหาท่ีรองรับขยะในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 1,500  บาท

                                                            

10. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 200,000  บาท

11. โครการประชุมประชาคมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ 11,925  บาท

ช.ผลกำรด ำเนินงำน

     เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ด้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณ ป ี2563  ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ

ร่วมมือการส่งเสริมและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ

ผลส้าเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด้าเนนิงานที่ส้าคัญดังนี้
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12. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร,,สมาชิกสภาเทศบาล, พนกังานเทศบาล,

ลูกจ้างประจ้า,พนกังานจ้าง,ผู้น้าชุมชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ งบประมาณ 5,848  บาท

13. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศบาล งบประมาณ 105,000  บาท

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ งบประมาณ 34,896  บาท

15. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน งบประมาณ 299,534  บาท

16. สนบัสนนุการจัดงานรัฐพิธีอ้าเภอทุ่งสง งบประมาณ 7,000  บาท

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยชัน หมูท่ี่ 4   งบประมาณ 472,000  บาท

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจ้าปาสามัคคี 2  หมูท่ี่ 3 งบประมาณ 484,000  บาท

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปาสามัคคี 3 - ซอยจ้าปาสามัคคี 5  หมูท่ี่ 3
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งบประมาณ 693,000  บาท

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทองค้าขาว หมูที่ 7
งบประมาณ 271,000  บาท

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแหง้ 2  หมูท่ี่ 9  งบประมาณ 694,980 บาท

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยบางเหล็กหมูท่ี่ 2
งบประมาณ 312,500  บาท
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23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นลุงพร้อมหมูท่ี่ 8
งบประมาณ 601,000 บาท

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยเล้าหมู หมูท่ี่ 2
งบประมาณ 290,000 บาท
25. โครงการก่อสร้างลานกีฬาด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตบา้นหว้ยชัน หมูท่ี่ 4
งบประมาณ 350,000  บาท

26. โครงการอุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอทุ่งสง และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอร่อนพิบลูย์ 

งบประมาณ 993,647.11  บาท

ในการด้าเนนิการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบจ้าหนา่ยไฟฟ้า
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ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

1. บา้นวังรวย - ท่าไฟ หมูท่ี่ 4

2. ซอยบา้นนางจิตร หมูท่ี่ 1

3. ถนนหาดทรายขาว หมูท่ี่ 2

4. ถนนแยกบา้นเปกิ หมูท่ี่ 1

5. ถนนสายน้า้ตกวังปริง หมูท่ี่ 1

6. ซอยหว้ยชัน หมูท่ี่ 4

7. แยกโรงสี หมูท่ี่ 4

8. ซอยบา้นนายแนบ หมูท่ี่ 4

9. ซอยโรงสี หมูท่ี่ 4

10. ซอยจ้าปาสามัคคี 5 หมูท่ี่ 3

11. ซอยใต้สายไฟ หมูท่ี่ 4

12. ซอยใต้สายไฟ หมูท่ี่ 4

13. ถนนสาย 41 - ซอยนางเทียม หมูท่ี่ 2

14. ซอยสวนทุเรียน หมูท่ี่ 4

15. ซอยวังค้างคาว หมูท่ี่ 4

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถังประปา  หมูท่ี่ 10
งบประมาณ 228,900  บาท

28. โครงการการขยายเขตจ้าหนา่ยน้า้ซอยนางพร้อม หมูท่ี่ 8  งบประมาณ 334,375  บาท
29. โครงการการขยายเขตจ้าหนา่ยน้า้ซอยบา้นนางถ้องหมูท่ี่ 8  งบประมาณ 345,075  บาท

30. โครงการการขยายเขตจ้าหนา่ยน้า้ถนนสายไสใหญ่เหนอื - ถนนสายน้า้ตกโยง หมูท่ี่ 7
งบประมาณ 179,178.89  บาท
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31. โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปาปาหมูบ่า้น แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 4 บา้นสวนทุเรียน 

งบประมาณ 555,555  บาท

32. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมูท่ี่ 5   งบประมาณ 193,900     บาท

33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นผู้ใหญ่สวาท - เขตเทศบาลต้าบลชะมาย หมูท่ี่ 10

งบประมาณ 5,858,000     บาท
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34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นผู้ใหญ่นพินธ์ หมูท่ี่ 10  
งบประมาณ 882,000     บาท

35. โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานในการดูแลระบบประปาหมูบ่า้นเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 120,000  บาท

36. โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภคประจ้าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2563  งบประมาณ 120,000  บาท
37. โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า    หมูท่ี่ 1 - 10 พ.ศ. 

2563  งบประมาณ 120,000  บาท

38. โครงการซ่อมแซม หลุมบอ่ถนนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 211,800  บาท
39. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1-10
งบประมาณ 212,078  บาท
40. โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภยั
งบประมาณ 45,686  บาท
41. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนน งบประมาณ 10,450  บาท
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42. โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 11,603,700  บาท
43. โครงการเบีย้ยังชีพคนพิการ งบประมาณ 3,067,200  บาท
44. โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ งบประมาณ 20,000  บาท
45. โครงการสนบัสนนุงานประเพณีเดือนสิบ งบประมาณ 15,000  บาท
46. โครงการสนบัสนนุการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอ้าเภอทุ่งสง
งบประมาณ 65,000  บาท
47. โครงการงานประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ งบประมาณ 4,000  บาท
48. โครงการอุดหนนุวัดไตรวิทยารามในการจัดงานประเพณีชักพระ งบประมาณ 40,000  บาท
49. โครงการอุดหนนุวัดจ้าปาวนารามในการจัดงานประเพณีชักพระ งบประมาณ 40,000  บาท
50. โครงการอุดหนนุวัดถ้้าใหญ่ในการจัดงานประเพณีชักพระ งบประมาณ 40,000  บาท
51. โครงการอุดหนนุส้านกัสงฆถ์้้าพระหอ ในการจัดงานประเพณีชักพระ

งบประมาณ 40,000  บาท
52. โครงการอุดหนนุวัดนาตาแย้มในการจัดงานประเพณีชักพระ งบประมาณ 40,000  บาท
53. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ งบประมาณ 75,000  บาท
54. โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID 19) งบประมาณ 594,200  บาท

55. โครงการอาหารปลอดภยั งบประมาณ 46,604  บาท
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56. โครงการจ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 210,801  บาท

57. โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานด้านสาธารณสุข
งบประมาณ 197,019  บาท
58. โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข จ้านวน 28  ชุมชน งบประมาณ 200,000  บาท

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (รอกำรเบิกจ่ำย) ม ี9 โครงกำร ดงัน้ี

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบา้นนายศรีนาม หมูท่ี่ 8   งบประมาณ 348,000     บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนา้ค่าย 1  หมูท่ี่ 7  งบประมาณ 848,120     บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาง หมูท่ี่ 5  งบประมาณ 495,000     บาท

4. โครงการวางท่อเหล่ียมสายวังปริง หมูท่ี่ 1  งบประมาณ 418,000     บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนา้ค่าย หมูท่ี่ 7  งบประมาณ 435,000     บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้้าพระหอ - ช่องชก หมูท่ี่ 6  

งบประมาณ 645,000     บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมูท่ี่ 6  งบประมาณ 604,000     บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมูท่ี่ 1  งบประมาณ 496,000     บาท

9. โครงการปรับปรุงประปาภเูขาขนาดใหญ่ สายน้า้ตกโยง หมูท่ี่ 2  งบประมาณ 424,255     บาท

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (เบิกตดัปีไว้)

1. โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นน้า้พุ  งบประมาณ 258,000     บาท

2. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านกังานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 180,830    บาท
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             จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ  มีดังนี้
             ๑.      การแก้ปญัหาในพื้นท่ียังไม่ตรงจุดซักเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างถนนบางพื้นที่ไม่ได้วางท่อระบาย

น้า้ตรงจุดทางน้า้ท้าใหน้้า้ท่วมขัง จึงต้องการใหเ้ทศบาลลงส้ารวจพื้นที่และปญัหาของพื้นที่ใหช้ัดเจนก่อนด้าเนนิการ

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ

             ๒.      จากการดูผลส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่  ส่วนใหญ่จะพอใจต่อการด้าเนนิงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ร้อยละ ๖๘ พอใจมาก ร้อยละ ๒๐ ไม่พอใจ

ร้อยละ ๑๒ ซ่ึงถือว่าประชาชนส่วนใหญ่จะพอใจต่อการด้าเนนิงานใน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

เพื่อใหก้ารด้าเนนิงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด้าเนนิงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

เพิ่มขึ้น ผู้บริหารสามารถน้าข้อมูลดังกล่าวน้าไปปรับปรุงการด้าเนนิงานในปถีัดไป ต่อไป



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖33  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ ่

อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    

ของของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่      
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น    

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๓๓  
 



 

 
แบบท่ี  3     การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 
                พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่    
                ในภาพรวมและจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  ในภาพรวม และในแต่ละ
ยุทธศาสตร์   โดยท าการวัดความพึงพอใจใน  9  ประเด็น   ดังนี  
  1.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  2.   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
  3.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะให้ประชาชนรับทราบ 
  5.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6.   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7.   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  8.   การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  9.   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี   คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  โดยการสุ่ม
จากประชากรในชุมชน  ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  จ านวน 140 คน  ซ่ึงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม มีดังนี  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23.57% 72.14% 4.29% 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    22.86% 64.29 12.86% 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

20.00% 70.71% 9.29% 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 15.00% 70.71% 14.29% 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

19.29% 65.00% 15.71% 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 21.46% 69.29% 9.29% 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

20.00% 66.43% 13.57% 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 20.71% 62.86% 16.43% 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.80% 73.57% 8.57% 

ภาพรวม 20% 68% 12% 
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จากตาราง   ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ถ  าใหญ่  ในภาพรวม   พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่  มีระดับความพอใจ ร้อยละ 68  พอใจมาก ร้อยละ 20  
และไม่พอใจ ร้อยละ  12 
 

                 

       

20 

    

68 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่  1 :  พัฒนาด้านการศึกษา 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.81 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.59 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.71 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.53 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.41 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7.77 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.61 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 

ภาพรวม 7.66 

จากตาราง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่    
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   พบว่า  ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.81  และที่ประชาชนมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด  คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.41 

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
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3)  �        �                    
             �  /�  �   
4)  �          �                   �  /
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5)  �        �                   
�             �  /�  �   
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9)                            ��  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 :  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.74 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.49 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.52 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.25 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.23 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7.59 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.44 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 

ภาพรวม 7.49 

จากตาราง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ถ  าใหญ่   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   พบว่า  ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.74  และที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.23  

6.9

7
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- 5 – 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ประเด็น คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.59 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.48 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.31 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.45 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7.42 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.51 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.51 

ภาพรวม 7.50 

จากตาราง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ถ  าใหญ่    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
พบว่า  ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.69  และที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.31  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 :  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.46 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.36 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.36 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.41 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7.31 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.36 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.48 

ภาพรวม 7.37 

จากตาราง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ถ  าใหญ่    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   พบว่า  ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.48 และที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.26 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.42 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.34 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.32 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.21 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7.46 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.32 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.60 

ภาพรวม 7.34 

จากตาราง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ถ  าใหญ่    ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  พบว่า  ประเด็นที่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด  คือ  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
7.60 และที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.14 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.33 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.32 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.31 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.24 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.19 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.20 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7.21 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.26 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.35 

ภาพรวม 7.24 

จากตาราง  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
ถ  าใหญ่    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   พบว่า  ประเด็นที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.35 
และที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.19 
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ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  การเสนอโครงการกว่าจะได้โครงการที่เสนอจะช้ามาก 
 2.  เรื่องการแก้ปัญหาการจัดการขยะของแต่ละชุมชน 
          3. การแก้ปัญหาเรื่องน  าใช้ในครัวเรือน และน  าใช้ในการท าการเกษตร 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลมากขึ น 

----------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 


