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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************************** 
 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

     ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ งค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
               "โครงสร้างพื้นฐานดีพร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล โปร่งใส           
การพัฒนา ชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ " 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
            พันธกิจท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ              
ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
            พันธกิจท่ี 2 พัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ            
เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
            พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
            พันธกิจที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
            พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม         
อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
           พันธกิจที่ 6 การพัฒนาในการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
           พันธกิจที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพในงานด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย            
แก่ประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 
 ง. การวางแผน 
           องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี          
(พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
          องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่         
31  ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

49 40,384,660.00 27 306,182,000.00 22 8,628,000.00 21 5,128,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 300,000.00 9 300,000.00 9 300,000.00 9 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 22 11,883,000.00 21 12,639,000.00 21 13,639,000.00 20 13,509,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 670,000.00 6 750,000.00 6 750,000.00 6 750,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

26 4,070,320.00 24 4,101,000.00 24 4,101,000.00 24 4,101,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 10 7,504,000.00 9 7,304,000.00 9 7,304,000.00 9 7,304,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 45 980,600.00 47 1,125,600.00 47 1,125,600.00 47 1,125,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
การเมือง การปกครอง 

13 15,227,000.00 12 2,382,000.00 11 1,708,000.00 11 1,708,000.00 

รวม 179 81,019,580.00 155 334,783,600.00 149 37,555,600.00 147 33,925,600.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  28 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 35,594,430 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 9,330,460.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 18,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 10 10,916,160.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 470,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 2,894,760.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2 110,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 400,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 9 11,454,450.00 

รวม 66 35,594,430.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ ท้ังต าบล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 เพื่อให้มีแสง
สว่าง บริเวณ
ริมทางและ 
ชุมชน 

ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ท้ังต าบล 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนผิวจราจร หิน
คลุก/และหรือถนน
ผิวจราจร ลูกรัง
ภายในต าบลท่าคา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทาง ใน
การคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว จราจร
หินคลุก/และหรือถนน ผิวจราจร
ลูกรังภายในต าบล ท่าคา 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจาย ข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื่อให้
ประชาชน 
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ที่ช ารุด 
จ านวน 12 หมู่บ้าน 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 
11 (สายซอยหมอ
อางค์) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,497,000.00 เพื่อใช้ในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 958 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 
4,790 ตารางเมตร 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ท าสถานท่ีออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 480,000.00 เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ขนาดพื้นท่ีด าเนินการลาดยางไม่
น้อยกว่า 890 ตารางเมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล. และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารางวีและบ่อพัก ความ
ยาว 55.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา 
เลขท่ี 10/2561 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประ
โดงสาธารณะ หมู่ที่ 
2 

เงินสะสม 130,000.00 เพื่อขุดลอก
คลองที่ตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองและล าประโดง 
จ านวน 3 คลอง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 
11/2561 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตลานจอดรถฝั่ง
ตะวันตก ตลาด
น้ าท่าคา หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 124,000.00 เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีลาน
จอดรถ 

ขนาดพื้นท่ีด าเนินการลาดยางไม่
น้อยกว่า 397 ตารางเมตร หนา 
0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 
12/2561 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถฝั่ง
ตะวันตก ตลาด
น้ าท่าคา (เพิ่มเติม) 
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 53,000.00 เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีลาน
จอดรถ 

ลงลูกรังและเสริมผิวหินคลุกขนาด
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 119 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขท่ี 13/2561 

9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบันไดไม้
ทางเดินเท้า คสล. 
เป็นบันไดเหล็ก
ทางเดินเท้า คสล. 
หมู่ที่ 1,2 

รายได้
จัดเก็บเอง 

115,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมบันไดไม้ทางเดิน
เท้า คสล. เป็นบันไดเหล็กทางเดิน
เท้า คสล. จ านวน 8 จุด 

10. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 
บริเวณสามแยก 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,300.00 เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้ประชาชน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 

11. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหิน
คลุก ซอยร่มเย็น 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 220,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขท่ี 14/2561 

12. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
ถนนจราจรหินคลุก 
ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 156,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 
15/2561 

13. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการรื้อถอน
ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
หมู่ที่ 3 บริเวณสาม
แยกถนนลาดยาง 
สายหมู่ที่ 3-4-5 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,930.00 เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้ประชาชน
ในการใช้
เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

14. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประ
โดงสาธารณะ หมู่ที่ 
4 

เงินสะสม 173,000.00 เพื่อขุดลอก
คลองที่ตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองและล าประโดง 
จ านวน 5 คลอง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 
16/2561 

15. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานไม้
ลูกระนาด หมู่ที่ 4 

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,300.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
16.80 เมตร 

16. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ซอยบ้านนายวินัย 
พันธเสน หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 366 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขท่ี 17/2561 

17. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยปราโมทย์ หมู่ที่ 
7 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 271 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขท่ี 18/2561 

18. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายอ้วน 
หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 429,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการลาดยางไม่
น้อยกว่า 940 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขท่ี 19/2561 

19. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประ
โดงสาธารณะ หมู่ที่ 
9 

เงินสะสม 299,000.00 เพื่อขุดลอก
คลองที่ตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองและล าประโดง 
จ านวน 8 คลอง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 
20/2561 

20. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประ
โดงสาธารณะ หมู่ที่ 
10 

เงินสะสม 235,000.00 เพื่อขุดลอก
คลองที่ตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองและล าประโดง 
จ านวน 3 คลอง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 
23/2561 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายสมยศ 
นุตรดิษ หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 497,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 212 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,060 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา 
เลขท่ี 21/2561 

22. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
สะพานท่อ คสล. 
สายหมู่ที่ 12 เชื่อม
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 376,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขท่ี 22/2561 

23. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานไม้
สองหัว ข้ามคลองขุด
เจ๊ก หมู่ที่ 11 เชื่อม
หมู่ที่ 12 

รายได้
จัดเก็บเอง 

49,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ที่
ช ารุด 

24. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานไม้หัวเดียว 
และสองหัว หมู่ที่  
1-12 ต าบลท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ที่
ช ารุด 

25. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการรื้อถอน
ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
หมู่ที่ 3 (บ้านนาง
ล าไย ธนิกกุล) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,930.00 เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้ประชาชน
ในการใช้
เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 

26. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร
จัด ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร ศูนย์ฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000.00 เพื่อเป็นศูนย์
กระจาย ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
ด้าน
การเกษตรแก่ 
เกษตรกร
ทั่วไป 

เป็นค่าตอบแทนคณะกรรม การ
บริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ เกษตร 

27. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้าน ยาเสพติด
ประจ าต าบลท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

157,000.00 เพื่อให้เด็ก
และ เยาวชน
ได้มีกิจกรรม 
ร่วมกันและใช้
เวลา ว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยา
เสพติดประจ าต าบล 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

28. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์กีฬา ประจ า
หมู่บ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริม
การเล่น กีฬา
ของเด็ก 
เยาวชนและ 
ประชาชน
ทั่วไป 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจ า
ศูนย์กีฬา/ลานกีฬา ทุกหมู่บ้าน 

29. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด (บ าบัดฟื้นฟู) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้ผู้ติดยา 
เสพติดได้รับ
การ บ าบัด
และฟื้นฟ ู

จ านวน 50 คน/12 หมู่บ้าน 

30. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการตั้งจุด
บริการ ประชาชน
ช่วงเทศกาล วันขึ้นปี
ใหม ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเป็นการ
บริการ 
ประชาชนใน
พื้นที่ และ
นักท่องเที่ยว 

ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณ
ตลาดน้ าท่าคา 

31. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการตั้งจุด
บริการ ประชาชน
ช่วงเทศกาล วัน
สงกรานต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเป็นการ
บริการ 
ประชาชนใน
พื้นที่ และ
นักท่องเที่ยว 

ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสี่
แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าคา 

32. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอาสาสมัคร
ต ารวจ ชุมชนดูแล
รักษาความ 
ปลอดภัย
นักท่องเที่ยว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อปูองกัน
ปัญหา 
อาชญากรรม
และ รักษา
ความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ
นักท่องเที่ยว 

จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนร่วม กับ
กรรมการหมู่บ้านและ เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

33. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,562,360.00 เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับ 
การช่วยเหลือ
และมี ชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
จ านวน 1,025 คน 

34. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,900,800.00 เพื่อให้ผู้พิการ
ได้รับ การ
ช่วยเหลือและ
มี ชีวิตที่ดีขึ้น 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 
จ านวน 153 คน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

66,000.00 เพื่อให้ผู้ปุวย
เอดส์ ได้รับ
การช่วยเหลือ 
และมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ปุวย 
เอดส์ จ านวน 20 คน 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาด จังหวัด
สมุทรสงคราม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้การ 
สงเคราะห์แก่
ผู้ยาก ไร้ ด้อย
โอกาส และ 
ผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณ 
ส านักงานเหล่ากาชาด จังหวัด
สมุทรสงคราม 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาสถานท่ีทิ้ง
ขยะมูลฝอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

350,000.00 เพื่อให้มี
สถานท่ี 
รองรับขยะที่
มีอยู่ จ านวน
มาก 

จัดหาสถานท่ีทิ้งขยะ จ านวน 
1 แห่ง 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
ต าบลท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 - เพื่อให้
ประชาชน 
อนุรักษ์แม่น้ า
ล าคลอง - 
เพื่อให้
ประชาชน ได้
มีส่วนร่วมใน
การ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน 
พื้นที่ต าบลท่า
คา 

ด าเนินการปลูกและตัดแต่ง 
กิ่งไม้ เก็บขนขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลรวมทั้งก าจัด 
ผักตบชวา วัชพืชริมถนน และ
ล าคลองสาธารณะ ต่างๆ ใน
เขตต าบลท่าคา 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) แก่เด็ก
นักเรียนและเด็ก
เล็ก ก่อนวัยเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

811,760.00 เพื่อให้
นักเรียนได้รับ 
อาหารอาหาร
เสริม (นม) 
ทุกคน 

สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. 
และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กใน
เขตพื้นท่ี 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

236,000.00 เพื่อให้เด็กเล็ก
ก่อนวัย เรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน ทุก
คน 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ในเขตพื้นท่ี 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดซื้อวัสดุ
การศึกษาส าหรับ 
เด็กก่อนวัยเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อให้
นักเรียนมีสื่อ 
การเรียนการ
สอนที่ 
ทันสมัยขึ้น 

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
คลองมะขวิด 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,000.00 เพื่อให้ผู้ดูแล
เด็กได้รับ การ
พัฒนา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 
คน 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการวัน
ผู้สูงอายุเนื่องใน วัน
สงกรานต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
สืบสาน 
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าคา 
จ านวน 300 คน 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย 
กระทงกาบกล้วย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึก 
เยาวชนไทยใน
การ อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
และเชิดชู
เอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย 

จัดท ากระทงกาบกล้วยและ 
ร่วมพิธีปล่อยกระทงสาย 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการตักบาตร
พระทางน้ า 299 
รูป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมชาว
พุทธ และ
ประชาสัมพันธ์ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมตักบาตรพระ ทาง
น้ า 299 รูป 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนครู ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อให้มีครู
ผู้ช่วย ผู้ดูแล
เด็กครบทุก 
ห้องเรียน 

สนับสนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 2 คน 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการรู้
ภาษา อังกฤษเพื่อ
ชีวิตที่ดีในอาเซียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึก 
ภาษาอังกฤษ
กับ เจ้าของ
ภาษา 

เด็กนักเรียน จ านวน 362 
คน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก 
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,456,000.00 เพื่อให้
นักเรียนได้รับ 
อาหาร
กลางวัน ทุก
คน 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 
ให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อุทยาน ร.2 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อสนับสนุน 
ประเพณี 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรมของ 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

สนับสนุนการด าเนิน 
กิจกรรมของมูลนิธิอุทยาน  
ร.2 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสาร/การ
ให้บริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้
ประชาชน 
สามารถใช้
ภาษา อย่าง
ง่ายในการ 
ให้บริการ
ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ 
นักท่องเที่ยว 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
ทั่วไป จ านวน 60 คน 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลแหล่ง 
ท่องเที่ยวและ
ข้อมูล อ่ืนๆ 
ในพื้นที่ 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
ตลาดน้ าท่าคา และอื่น ๆ 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
และปูองกัน โรค
ไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

65,000.00 เพื่อปูองกัน
และ ควบคุม
โรค 
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อยาพ่นยุง และทราย 
อะเบท 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมและปูองกัน
โรคเอดส ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อควบคุม
และ ปูองกัน
โรคเอดส์ และ
การตั้งครรภ ์

จัดซื้อถุงยางอนามัย จ านวน 
2,000 ช้ิน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ผู้สูงอาย ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อสนับสนุน
การจัด 
กิจกรรมของ 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าคา 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
หลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน 
การสนับสนุน
และ ส่งเสริม
การการ 
จัดบริการใน
ด้าน สร้าง
เสริมสุขภาพ 
การปูองกัน
โรค การ ฟ้ืนฟู
สภาพของ 
หน่วยบริการ 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย 5 
กลุ่ม คือกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพท่ีมี ความเสี่ยง 
และกลุ่มผู้ปุวย โรคเรื้อรังที่
อยู่ในชุมชน 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวน
สัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

9,600.00 เพื่อส ารวจ
ข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ต าบลท่าคา 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

96,000.00 เพื่อปูองกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อให้
ประชาชนได้ 
ร่วมเป็น 
คณะกรรมการ 
ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง งาน
ต่างๆ ของ 
อบต. 

จ่ายค่าตอบแทนให้คณะ
กรรม การจัดซื้อจัดจ้างและผู้
จัดเก็บ และผู้บันทึกข้อมูล 
จปฐ. 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

ปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,450.00 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่
ข้อมูล 
ข่าวสารของ 
อบต. 

ปรับปรุงระบบเว็บไซต์และ 
จ่ายค่าบริการรายเดือน 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ การเมือง
การปกครองใน 
ระบอบ
ประชาธิปไตย และ 
การเลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี 
ความรู้
เกี่ยวกับ 
การเมือง การ 
ปกครองใน
ระบอบ 
ประชาธิปไตย 

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและสมาชิก อบต. 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

โครงการจัดท า
ประชาคม หมู่บ้าน
และประชาคม
ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี 
ส่วนร่วมใน
การ แสดง
ความคิดเห็น 

จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมต าบล 

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ เจ้าหน้าที่
และผู้น าชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

238,000.00 เพื่อพัฒนา
ความรู้ ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีและ 
ผู้น าชุมชน 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

ก่อสร้างที่ท าการ
องค์การ บริหาร
ส่วนต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

5,500,000.00 เพื่อเป็นการ
รองรับ 
บุคลากรที่มี
มากขึ้น และ
อ านวยความ 
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
แห่ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

5,500,000.00 เพื่อใช้เป็น
สถานท่ี 
ส าหรับ
กิจกรรม 
ทางด้าน
วัฒนธรรม 
และกิจกรรม
อื่นๆ 

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 23.00 เมตร จ านวน 1 
แห่ง 

65. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูล ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ระดับอ าเภอ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน 
การบริหาร
ศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสาร
ในการ จัดซื้อ
จัดจ้าง 

อุดหนุนการบริหารศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับอ าเภอให้ อปท.ที่ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

66. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพื่อร่วมกัน
พัฒนาพ้ืนท่ี 
ตัดแต่งตัดไม้
ริมถนน 

ตัดหญ้าและกิ่งไม้ข้างทาง
และริมถนน 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จ านวนเงิน 17,724,674 บาท   
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ จ านวนเงิน 16,581,214 ล้านบาท สามารถจ าแนก        
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 4,382,743.00 19 3,396,743.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 15,800.00 1 15,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 6 9,985,580.00 6 9,985,580.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 364,344.00 2 364,334.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 2,623,068.24 7 2,465,618.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 1 36,738.00 1 36,738.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 313,351.00 4 313,351.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 2 3,050.00 2 3,050.00 

รวม 45 17,724,674.24 42 16,581,214.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม    
ในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ ทั้ง
ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 14,357.00 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,9,10 
และหมู่ที่ 11 

15/11/2560 15 

  1,000.00 
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

16/12/2560 3 

  17,575.00 
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10 และ 12 

02/02/2561 3 

  10,635.00 
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 
10 และ 11 

22/03/2561 6 

  17,281.00 
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6,, 7, 
8, 9, 10 

22/06/2561 6 

  1,850.00 
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 และ 9 

03/07/2561 7 

  17,135.00 
ซ่อมไฟฟูาสาธารณะ
ภายในต าบลท่าคา 

14/09/2561 7 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนผิวจราจร หิน
คลุก/และหรือ
ถนนผิวจราจร 
ลูกรังภายในต าบล
ท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 14,900.00 ซ้ือลูกรังและหินคลุกเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ 2 (43/2561) 

23/08/2561 30 

  11,550.00 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนน
หน้าโรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์ฯ 

01/09/2561 28 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจาย ข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 10,400.00 ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ 11 (จัดซื้อ
ปากฮอร์นพร้อมยูนิต
ฮอร์น 200W 
จ านวน 8 ชุด) 

27/11/2560 5 

  2,400.00 

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ 11 (เปลี่ยน
ชุดล าโพงและสาย
ล าโพง) 

12/12/2560 7 

  3,000.00 
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 5 

25/06/2561 3 

  1,200.00 
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 9 

03/07/2561 5 

  50,000.00 
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 7 

23/08/2561 30 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ท าสถานที่
ออกก าลังกาย หมู่
ที่ 1 

เงินสะสม 480,000.00 480,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่
กลองสถาปัตย์ 
(26/2561) 

08/08/2561 60 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประ
โดงสาธารณะ หมู่
ที่ 2 

เงินสะสม 130,000.00 130,000.00 ขุดลอกคลองและล า
ประโดงสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

11/09/2561 45 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตลานจอดรถ
ฝั่งตะวันตก ตลาด
น้ าท่าคา หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 124,000.00 123,000.00 แสงทิพญ์การโยธา 
(24/2561) 

03/08/2561 45 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถฝั่ง
ตะวันตก ตลาด
น้ าท่าคา 
(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 53,000.00 53,000.00 แสงทิพญ์การโยธา 03/08/2561 30 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบันไดไม้
ทางเดินเท้า คสล. 
เป็นบันไดเหล็ก
ทางเดินเท้า คสล. 
หมู่ที่ 1,2 

รายได้
จัดเก็บเอง 

115,000.00 115,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซม
บันไดไม้ทางเดิน
เท้า คสล. เป็น
บันไดเหล็กทางเดิน
เท้า คสล. หมู่ที่ 1 
, 2 

24/05/2561 30 

9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 
บริเวณสามแยก 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,300.00 16,300.00 ซ่อมแซมศาลาที่
พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 
2 บริเวณสามแยก 
รพ.สต.ท่าคา 
(35/2561) 

12/06/2561 45 

10. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหิน
คลุก ซอยร่มเย็น 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 220,000.00 220,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่กลองสถาปัตย์ 
(16/2561) 

09/06/2561 45 

11. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
ถนนจราจรหินคลุก 
ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 156,000.00 156,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่กลองสถาปัตย์ 
(17/2561) 

09/06/2561 45 

12. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการร้ือถอน
ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
หมู่ที่ 3 บริเวณสาม
แยกถนนลาดยาง 
สายหมู่ที่ 3-4-5 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,930.00 6,930.00 รื้อถอนศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 
บริเวณสามแยก
ถนนลาดยาง สาย
หมู่ที่ 3-4-5 

27/08/2561 8 

13. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานไม้
ลูกระนาด หมู่ที่ 4 

รายได้
จัดเก็บเอง 

27,300.00 27,300.00 ซ่อมแซมสะพานไม้
ลูกระนาด หมู่ที่ 4 

12/06/2561 45 

14. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ซอยบ้านนายวินัย 
พันธเสน หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 495,000.00 495,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่กลองสถาปัตย์ 
(18/2561) 

09/06/2561 60 

15. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยปราโมทย์ หมู่ที่ 
7 

เงินสะสม 495,000.00 495,000.00 บริษัท โรงเล่ือย
จักรประสาร จ ากัด 
(20/2561) 

28/06/2561 45 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

16. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยบ้าน
นายอ้วน หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 429,000.00 429,000.00 บริษัท โรงเล่ือยจักร
ประสาร จ ากัด 
(21/2561) 

28/06/2561 45 

17. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประโดง
สาธารณะ หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 299,000.00 299,000.00 ขุดลอกคลองและล า
ประโดงสาธารณะ 
หมู่ที่ 9 

21/08/2561 45 

18. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองและล าประโดง
สาธารณะ หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 235,000.00 235,000.00 ขุดลอกคลองและล า
ประโดง หมู่ที่ 10 

23/06/2561 50 

19. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยบ้าน
นายสมยศ นุตรดิษ 
หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 497,000.00 497,000.00 บริษัท โรงเล่ือยจักร
ประสาร จ ากัด 
(22/2561) 

28/06/2561 45 

20. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
สะพานท่อ คสล. สาย
หมู่ที่ 12 เช่ือมหมู่ที่ 
2 

เงินสะสม 376,000.00 376,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่
กลองสถาปัตย์ 
(25/2561) 

08/08/2561 90 

21. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานไม้
สองหัว ข้ามคลองขุด
เจ๊ก หมู่ที่ 11 เช่ือม
หมู่ที่ 12 

รายได้
จัดเก็บเอง 

49,000.00 49,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานไม้สองหัวข้าม
คลองขุดเจ๊ก หมู่ที่ 
11 เช่ือมหมู่ที่ 12 
(34/2561) 

12/06/2561 45 

22. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการร้ือถอนศาลา
ที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 
3 (บ้านนางล าไย 
ธนิกกุล) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,930.00 6,930.00 รื้อถอนศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 
(บ้านนางล าไย 
ธนิกกุล) 

27/08/2561 8 

23. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร
จัด ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์ฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000.00 15,800.00 คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลท่าคา 

01/10/2560 365 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

24. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการต้ังจุด
บริการ ประชาชน
ช่วงเทศกาล วัน
ขึ้นปีใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 31,600.00 โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 

28/12/2560 7 

25. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการต้ังจุด
บริการ ประชาชน
ช่วงเทศกาล วัน
สงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 32,880.00 โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2561 

11/04/2561 7 

26. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการ
อาสาสมัครต ารวจ 
ชุมชนดูแลรักษา
ความ ปลอดภัย
นักท่องเที่ยว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 3,000.00 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (ต.ค.
60) 

01/10/2560 31 

  2,800.00 

ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (พ.ย.
60) 

01/11/2560 30 

  4,000.00 

ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (ธ.ค.
60) 

01/12/2560 31 

  4,400.00 

ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (ม.ค. 
61) 

01/01/2561 31 

  4,800.00 

ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (ก.พ. 
61) 

01/02/2561 28 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  3,800.00 

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลการจราจรและ
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (มี.ค. 61) 

01/03/2561 31 

  6,600.00 

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลการจราจรและ
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (เม.ย. 61) 

01/04/2561 30 

  4,800.00 

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลการจราจรและ
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว (พ.ค. 61) 

01/05/2561 31 

27. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,562,360.00 2,038,300.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล
ท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/10/2560 92 

  2,018,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล
ท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/01/2561 90 

  1,993,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล
ท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/04/2561 91 

  1,968,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล
ท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/07/2561 92 

28. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,900,800.00 436,000.00 เบี้ยยังชีพผู้พิการต าบลท่า
คา หมู่ที่ 1-12 

01/10/2560 92 

  444,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้พิการต าบลท่า
คา หมู่ที่ 1-12 

01/01/2561 90 

  459,200.00 
เบี้ยยังชีพผู้พิการต าบลท่า
คา หมู่ที่ 1-12 

01/04/2561 91 

  472,800.00 
เบี้ยยังชีพผู้พิการต าบลท่า
คา หมู่ที่ 1-12 

01/07/2561 92 

29. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวย
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

66,000.00 13,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ต าบลท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/10/2560 92 

  14,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ต าบลท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/01/2561 90 

  14,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ต าบลท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/04/2561 91 

  15,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ต าบลท่าคา หมู่ที่ 1-12 

01/07/2561 92 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดหาสถานที่
ทิ้งขยะมูล
ฝอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

350,000.00 32,634.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (ต.ค.60) 

02/10/2560 31 

  28,233.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (พ.ย.60) 

01/11/2560 30 

  27,099.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (ธ.ค.60) 

01/12/2560 29 

  31,101.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (ม.ค.61) 

01/01/2561 31 

  26,682.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (ก.พ.61) 

01/02/2561 28 

  30,675.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (มี.ค.61) 

01/03/2561 31 

  29,649.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (เม.ย.61) 

01/04/2561 30 

  34,044.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (พ.ค.61) 

01/05/2561 31 

  30,942.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (มิ.ย.61) 

01/06/2561 30 

  32,454.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (ก.ค.61) 

01/07/2561 31 

  35,331.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สมนึก
ธุรกิจ (ส.ค.61) 

01/08/2561 31 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ต าบล
ท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 3,000.00 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (ต.ค.
60) 

22/10/2560 10 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ต าบล
ท่าคา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 3,000.00 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (ต.ค.
60) 

22/10/2560 10 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (พ.ย.
60) 

21/11/2560 10 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (ธ.ค.
60) 

25/12/2560 10 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (ม.ค.
61) 

01/01/2561 10 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (ก.พ.
61) 

01/02/2561 10 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครง
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่
ที่ 1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (มี.ค.
61) 

01/03/2561 10 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงพัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่ที่ 
1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (เม.ย.
61) 

01/04/2561 10 

  3,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงพัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่ที่ 
1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (พ.ค.
61) 

01/05/2561 10 

  1,500.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงพัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ หมู่ที่ 
1,2,3 (เก็บ
ผักตบชวา) (มิ.ย.
61) 

01/06/2561 5 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) แก่
เด็กนักเรียน
และเด็กเล็ก 
ก่อนวัยเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

811,760.00 52,663.40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
6/2561 

01/11/2560 146 

  324,906.40 

โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัดมณี
สรรค์ 5/2561 

31/10/2560 146 

  39,598.44 

โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัดมณี
สรรค์ 21/2561 

16/05/2561 17 

  5,816.72 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
20/2561 

16/05/2561 17 

  279,504.92 

โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัดมณี
สรรค์ 31/2561 

08/06/2561 83 

  8,106.56 
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 

01/08/2561 31 

  12,896.80 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
(ก.ค. 61) 

01/07/2561 31 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

236,000.00 118,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
4/2561 

01/11/2560 146 

  17,680.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
23/2561 

16/05/2561 17 

  13,800.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
15/2561 

27/04/2561 32 

  24,640.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 

01/08/2561 31 

  39,200.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองมะขวิด 
(ก.ค. 61) 

01/07/2561 31 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา
ส าหรับ เด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 81,535.00 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลอง
มะขวิด 

01/10/2560 365 

  15,430.00 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลอง
มะขวิด 
(41/2561) 

17/08/2561 15 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวัน
ผู้สูงอายุเนื่อง
ใน วัน
สงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 19,290.00 โครงการกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

13/04/2561 1 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุนครู 
ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 120,000.00 โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 

01/10/2560 365 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
โครงการรู้
ภาษา อังกฤษ
เพื่อชีวิตที่ดีใน
อาเซียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 

01/10/2560 365 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก 
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,456,000.00 364,000.00 โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัด
มณีสรรค์ งวดที่ 1 

01/10/2560 365 

  364,000.00 

โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัด
มณีสรรค์ งวดที่ 2 

01/10/2560 365 

  356,000.00 

โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัด
มณีสรรค์ งวดที่ 3 

01/10/2560 365 

  356,000.00 

โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส 
และโรงเรียนวัด
มณีสรรค์ งวดที่ 4 

01/10/2560 365 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 360.00 พี.ที.โปสเตอร์ 
(ปูายรักการอ่าน) 

04/11/2560 3 

  1,800.00 พี.ที. โปสเตอร์ 07/08/2561 24 

  10,650.00 พี.ที. โปสเตอร์ 20/07/2561 12 

  9,875.00 
พี.ที.โปสเตอร์ 
(ปูายถวายความ
อาลัย ร.9) 

13/10/2560 18 

  3,750.00 
พี.ที. โปสเตอร์ 
(ปูายช าระภาษี) 

03/01/2561 7 

  819.00 

พี.ที. โปสเตอร์ 
(ปูายฝีพระหัตถ์
ทรงขอบใจ
ประชาชน) 

03/01/2561 7 

  3,750.00 
พี.ที. โปสเตอร์ 
(ปูายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก) 

03/01/2561 7 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  1,320.00 
พี.ที. โปสเตอร์ 
(ปูายเข้าตลาด
น้ าท่าคา) 

18/05/2561 7 

  3,414.00 
พี.ที. โปสเตอร์ 
(ปูายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคฯ) 

18/05/2561 7 

  1,000.00 พี.ที. โปสเตอร์ 28/08/2561 7 

40. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ผู้สูงอาย ุ

รายได้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 120,000.00 โครงการพัฒนา
เพื่อผู้สูงวัย สุข
กาย สบายจิต 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 

01/10/2560 365 

41. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 เงินสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 

01/10/2560 365 

42. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนจ านวน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

9,600.00 6,837.00 ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว ์

01/10/2560 365 

43. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

96,000.00 3,414.00 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า 

01/10/2560 365 

  83,100.00 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทีพี เคมี
คัล ซัพพลาย 

18/09/2561 15 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

ปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,450.00 1,450.00 บริษัท บาร์เทอร์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

25/12/2560 365 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง 
การปกครอง 

โครงการจัดท า
ประชาคม 
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 775.00 โครงการจัดท า
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

04/04/2561 2 

  825.00 

โครงการจัดท า
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

01/08/2561 2 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 49.0 40.38 25.0 9.33 22.0 4.38 19.0 3.40 19.0 3.40 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9.0 0.30 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 22.0 11.88 10.0 10.92 6.0 9.99 6.0 9.99 6.0 9.99 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.0 0.67 2.0 0.47 2.0 0.36 2.0 0.36 1.0 0.03 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26.0 4.07 11.0 2.89 7.0 2.62 7.0 2.47 5.0 1.69 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 10.0 7.50 2.0 0.11 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 45.0 0.98 6.0 0.40 4.0 0.31 4.0 0.31 4.0 0.31 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 13.0 15.23 9.0 11.45 2.0 0.00 2.0 0.00 2.0 0.00 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัย  หรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะ
ต่อไป สามารถส่งข้อมูลโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3475-3728  หรือโทรสาร 0-3475-3738 หรือ       
EMail : thakha30.2@hotmail.com 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

           (ลงชื่อ)        
                           (นายวินัย  นุชอุดม)   

       นายกองค์การบริหารสว่นต าบลท่าคา 
 
 
 

 
 


