
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลทีว่ัง 

เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

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

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช

จายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผล       

การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลท่ีวัง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัด     

ทํางบประมาณ  การใชจายและผลการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการ

เทศบาลตําบลท่ีวัง ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน การพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

“เขาใจ เขาถึง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม นําพาสู

การบริหารบานเมืองท่ีดี” 

 

 



 2. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตําบลที่วัง มีดังนี้ 

  1. สรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน 

2. สงเสริมดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการทองเท่ียว

นันทนาการ และกีฬา 

  3. สงเสริมสุขภาพและบริการดานสาธารณสุข 

  4. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

  5. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต 

  6. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  7. สรางระบบการกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

พัฒนาส่ิงแวดลอม และภูมิทัศเมือง 

  8. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน สรางระบบการบริหารการ

จัดการที่ดีมีความโปรงใส สงเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 3. วัตถุประสงค 

  1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆดานใหเกิดผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยาง

มีคุณภาพ 

  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝงให

ประชาชนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

  3. ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถวนหนา 

  4. ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและ

แกปญหาความยากจน 

  5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งและจัดใหมี

สวัสดิการสังคม 

  6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

  7. มีสภาพแวดลอมที่ดี 

  8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 

 

 

 



 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา  

  เทศบาลตําบลท่ีวัง ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 

  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
              และบํารุงรักษาคูคลอง 
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาระบบจราจร 
 

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว                                                              

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี          

                             ภูมปิญญาทองถิ่น 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 

           ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 3 เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น      

                

                                

 

                                                                                    



         5. การวางแผนพัฒนา 

   เทศบาลตําบลท่ีวัง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-

2559)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับ

ฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุ

ไวในแผนพัฒนาสามป ตอไป                                                                              

   เทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่             

24 มิถุนายน 2556 และประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2557 เมื่อ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-

2559) รวม 84 โครงการ งบประมาณ 68,458,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
24 26,938,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 

4 200,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

16 9,830,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3 160,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสังคม 
 

20 15,240,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
 

17 16,090,000 

รวม 84 68,458,000 
 

 

 

 

 



6. การจัดทํางบประมาณ 

  ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณจายประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2556 โดยมีโครงการบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 61 โครงการ งบประมาณ 30,466,020 บาท สามารถ

จําแนกตามยุทธศาสตรดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
11 13,731,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 

4 160,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

15 9,579,420 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1 50,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสังคม 
 

16 1,610,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 14 5,335,600 
รวม 61 30,466,020 

 

โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนอิฐ-คลองทราย  
หมูที่ 1 

1,260,000  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนอิฐซอย 1    
หมูที่ 1 

582,000  

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชมุชนหนาสถานี
รถไฟ หมูที ่1 

1,999,000  

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก ตอนที่ 2     
หมูที่ 8 

555,000  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองเนื้อเกา หมูที่9 793,000 
 

 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคลา-เภาลาย   
หมูที่ 11 

1,407,000  



ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

7. โครงการกอสรางถนนระบบประปาหมูบาน หมูที่ 10 1,254,000  
8. โครงการกอสรางผนงักัน้ดนิ หมูที ่4 2,058,000  
9. โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรตี 

สายกอไผ หมูท่ี 7 
1,724,000  

10. โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายหนองผักตบ หมูที ่9 

1,768,000  

11 โครงการปรบัปรงุถนนสายหวยกบ-บนควน หมูที่ 10 331,000  
รวม 13,731,000  

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการฝกทักษะอาชีพเพ่ือรายไดใหกับครอบครวั 50,000  
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 30,000  
3. โครงการกรดียางพารา 50,000  
4. โครงการสนับสนุนศูนยบริหารถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลที่วงั 
30,000  

รวม 160,000  
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 4,225,000  
2. โครงการอาหารเสริม (นม) 3,245,620  
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 537,200  
4. โครงการวันเดก็แหงชาต ิ 150,000  
5. โครงการบัณฑิตนอย 40,000  
6. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาทองถิน่ 50,000  
7. โครงการเปดโลกทศันสูโลกกวาง 50,000  
8. โครงการแขงขนัทักษะวิชาการ 50,000  
9. โครงการจัดหาเครื่องเลนสนาม 251,600  

10. อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล 300,000  
11. โครงการวันกตญัูผูสูงอายุ 200,000  
12. โครงการสงเสรมิการจัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000  



ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

13. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมกิจกรรมงานชักพระ 210,000  
14. โครงการจัดงานพิธกีารทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนา 
20,000  

15. คาใชจายงานรัฐพิธีและวนัสําคัญของชาต ิ 50,000  
รวม 9,579,420  

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการปลูกปาชุมชน 50,000  
รวม 50,000  

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการครอบครวัพ่ึงได 50,000  
2. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 120,000  
3. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000  
4. โครงการคนไทยใจอาสา 30,000  
5. เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน 50,000  
6. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิเทศบาลที่วงัคัพ 400,000  
7. โครงการสงทีมกีฬาและกรีฑารวมแขงขนักับหนวยงานอืน่ๆ 200,000  
8. โครงการแขงขนักีฬาพลับพลาเกมส 320,000  
9. โครงการฝกอบรมทักษะฟุตบอลสําหรับเยาวชน 80,000  

10. เงินอดุหนุนโครงการแขงขันกีฬาบานฉางคัพ 30,000  
11. เงินอดุหนุนโครงการแขงขันกีฬา หมูท่ี 5 30,000  
12. โครงการแขงขนักีฬาสานสัมพันธศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 30,000  
13. วัสดุกีฬา 60,000  
14. อุดหนุน อสม.ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 110,000  
15. เงินสมทบหลักประกนัสุขภาพ 300,000  
16. โครงการรณรงคควบคมุโรคพิษสุนัขบา 50,000  

รวม 1,610,000  
 

 

 

 



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเวทีเสวนา 132,000  
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน 150,000  
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผูนาํชุมชน 200,000  
4. โครงการฝกซอมแผนอุทกภัย 50,000  
5. โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหกับ

ประชาชน 
150,000  

6. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัตริาชการ 3,336,600  
7. คาใชจายจัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน 150,000  
8. โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
300,000  

 
9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลดานการบันทึกบัญช ี  

(E-laas) 
50,000  

10. โครงการสงเสรมิเพ่ิมความรูตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 

50,000  

11. โครงการอุดหนนุภาคราชการ   
 - อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน 25,000  
 - โครงการจัดงานรฐัพิธี ประจําป 2557 7,000  
 - โครงการขับเคล่ือนสมัชชาหมูบาน/ชมุชนพลังแผนดนิ 55,000  
 - โครงการจัดงานประเพณีเดอืนสิบ 15,000  
 - โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุงสง 

ประจําป 2557  
25,000  

 - โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทองถิ่น “ประเพณี
มาฆบูชาแหผาขึน้ธาต”ุ 

5,000  

 - โครงการสงเสรมิการเรียนรูศาสนพิธ ี 5,000  
12.  โครงการจัดงานวนัทองถิ่นไทย/วันเทศบาล 10,000  
13.  ทุนการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 120,000  
14.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 500,000  

รวม 5,335,600  
 

 

 

 

 



7. การใชจายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลที่วัง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 48 โครงการ จํานวน 

29,082,343.69 บาท ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัวภูฝา- 
บานจาวิทย หมูที ่1 

269,000  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนอิฐ- 
คลองทราย  หมูที ่1 

1,259,000  
 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนอิฐ ซอย 1 
หมูที่ 1 

580,000  

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชมุชนหนาสถานี
รถไฟ หมูที ่1 

1,993,000  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก ตอนที่ 2     
หมูที่ 8 

553,000  

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองเนื้อเกา     
หมูที่ 9  

708,000  

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบาน
ในทอน หมูท่ี 1 

172,000  

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคลา-     
เภาลาย  หมูที่ 11 

1,406,000  

9. โครงการกอสรางถนนระบบประปาหมูบาน หมูที่ 10 973,000  
10. โครงการกอสรางผนงักัน้ดนิ หมูที ่4 2,058,000  
11. โครงการตดิตัง้ถังกรองน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 9 65,000  
12. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ํานายชวน หมูท่ี 8 127,000  
13. โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรตี     

สายกอไผ หมูที ่7 
1,090,000  

14. โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรตีสาย
หนองผักตบ หมูที ่9 

1,144,900  

15. โครงการปรบัปรงุถนนหวยกบ-บนควน หมูที่ 10 331,000  
 รวม 12,728,900  

 

 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและทองเท่ียว 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการฝกทักษะอาชีพเพ่ือรายไดใหกับครอบครวั -   
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง -   
3. โครงการกรดียางพารา -   
4. โครงการสนับสนุนศูนยบริหารถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลที่วงั 
1,350  

รวม 1,350  
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 6,394,000  
2. โครงการอาหารเสริม (นม) 2,218,021.12  
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 742,883  
4. โครงการวันเดก็แหงชาต ิ 16,370  
5. โครงการบัณฑิตนอย -   
6. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาทองถิน่ -   
7. โครงการเปดโลกทัศนสูโลกกวาง 19,240  
8. โครงการแขงขนัทักษะวิชาการ -   
9. โครงการจัดหาเครื่องเลนสนาม 248,000  

10. อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล 300,000  
11. โครงการวันกตญัูผูสูงอายุ -   
12. โครงการสงเสรมิการจัดงานประเพณีลอยกระทง 16,140  
13. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมกิจกรรมงานชักพระ 210,000  
14. โครงการจัดงานพิธกีารทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนา 
19,882  

15. คาใชจายงานรัฐพิธีและวนัสําคัญของชาต ิ 217,324  
รวม 10,401,860.12  

 

 

 

 

 



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการปลูกปาชุมชน -   
รวม -   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการครอบครวัพ่ึงได 50,000  
2. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 102,500  
3. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด -   
4. โครงการคนไทยใจอาสา -   
5. เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน 50,000  
6. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิเทศบาลที่วงัคัพ 205,913  
7. โครงการสงทีมกีฬาและกรีฑารวมแขงขนักับหนวยงานอืน่ๆ 31,650  
8. โครงการแขงขนักีฬาพลับพลาเกมส 261,220  
9. โครงการฝกทักษะฟุตบอลสําหรับเยาวชน -   

10. เงินอดุหนุนโครงการแขงขันกีฬาบานฉางคัพ 30,000  
11. เงินอดุหนุนโครงการแขงขันกีฬา หมูท่ี 5 30,000  
12. โครงการแขงขนักีฬาสานสัมพันธศนูยพัฒนาเดก็เล็ก -   
13. วัสดุกีฬา 60,000  
14. อุดหนุน อสม.ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 110,000  
15. เงินสมทบหลักประกนัสุขภาพ 300,000  
16. โครงการรณรงคควบคมุโรคพิษสุนัขบา -   

รวม 1,231,283  
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเวทีเสวนาประชาคม 5,991.32  
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน -   
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผูนาํชุมชน 199,460  
4. โครงการฝกซอมแผนอุทกภัย -   



ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

5. โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหกับ
ประชาชน 

82,990  

6. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัตริาชการ 3,602,320.25  
7. คาใชจายจัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน 96,000  
8. โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
368,560  

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลดานการบันทึกบัญช ี  
(E-laas) 

45,826  

10. โครงการสงเสรมิเพ่ิมความรูตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสาร 
พ.ศ.2540 

-   

11. โครงการอุดหนนุภาคราชการ   
 - อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน 25,000  
 - โครงการจัดงานรฐัพิธี ประจําป 2557 7,000  
 - โครงการขับเคล่ือนสมัชชาหมูบาน/ชมุชนพลังแผนดนิ -   
 - โครงการจัดงานประเพณีเดอืนสิบ 15,000  
 - โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุงสง 

ประจําป 2557  
25,000  

 - โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทองถิ่น “ประเพณี
มาฆบูชาแหผาขึน้ธาต”ุ 

-   

 - โครงการสงเสรมิการเรียนรูศาสนพิธ ี -   
12.  โครงการจัดงานวนัทองถิ่นไทย/วันเทศบาล -   
13.  ทุนการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 89,000  
14.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 156,803  

รวม 4,718,950.57  
 

5. การจายเงินอุดหนุน 

   เทศบาลตําบลที่วัง ไดรบัเงนิอุดหนนุ ประจําป 2557 จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 

12,730,200 บาท 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,326,000  
2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,299,200  
3. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 105,000  

รวม 12,730,200  



 

สรุป  เทศบาลตําบลที่วังไดกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) รวม 253 

โครงการ จํานวนเงิน 210,319,000 บาท ซึ่งเปนโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 84 

โครงการ จํานวนเงิน 68,458,000 บาท โดยเทศบาลตําบลที่วัง ไดนําโครงการในแผนพัฒนาสามปฯ    

มาดําเนินการทั้งส้ิน จํานวน 51 โครงการ จํานวนเงิน 41,812,543.69 บาท คิดเปนรอยละ 60.71 

ของโครงการทั้งหมด และรอยละ 61.08 ของงบประมาณท้ังหมด                                                                                 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆท่ีเกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ

เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารของเทศบาลตําบลท่ีวัง สามารถติดตอสอบถามขอมลูเพ่ิมเตมิ

ไดท่ีเทศบาลตําบลที่วัง หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง เพ่ือจะไดพิจารณาวางแผนพัฒนา และ

ปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะตอไป  

 

ประกาศ ณ วนัที่  3  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 

 

 

(นายเชาวลิต  เจริญพงศ) 

นายกเทศมนตรตีําบลท่ีวงั 

 

 


